ÍNDICE GERAL
ÍNDICE GERAL .................................................................................................................... I
ÍNDICE DE FOTOS ........................................................................................................... IV
ÍNDICE DE FIGURAS....................................................................................................... VII
ÍNDICE DE QUADROS ................................................................................................... XIII
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 18
2. CONTEXTO DO PROJETO ........................................................................................ 20
2.1. Identificação do Empreendedor e da Empresa Responsável pela
Elaboração do Estudo ................................................................................................. 20
2.2. Caracterização Geral do Empreendimento ..................................................... 21
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.3.

Nome do Empreendimento e Atividades Previstas .................................................. 21
Localização Geográfica ........................................................................................... 21
População Final e Número de Unidades Imobiliárias ............................................... 21
Titularidade da Propriedade ..................................................................................... 22
Compatibilidade do Estudo Preliminar Urbanístico .................................................. 22
Justificativas da Localização do Empreendimento ................................................... 30

Aspectos Metodológicos .................................................................................. 31

2.3.1.
2.3.2.

Descrição Sucinta para Elaboração do EIA ............................................................. 31
Definição das Áreas de Influências .......................................................................... 32

3. ASPECTOS LEGAIS .................................................................................................. 35
3.1.1.
3.1.2.

Legislação Federal .................................................................................................. 35
Legislação Distrital................................................................................................... 41

4. ZONEAMENTOS......................................................................................................... 46
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Político-Administrativo ..................................................................................... 46
Territorial ........................................................................................................... 46
Ambiental ........................................................................................................... 49
Hidrográfico ....................................................................................................... 51

5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA ....................................... 52
5.1.

Meio Físico ........................................................................................................ 52

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.

Geologia .................................................................................................................. 52
Geomorfologia ......................................................................................................... 56
Hidrogeologia .......................................................................................................... 58
Pedologia................................................................................................................. 71
Geotecnia ................................................................................................................ 78
Áreas Degradadas ................................................................................................... 78
Levantamento Pedológico da Área do Parcelamento .............................................. 80
Caracterização Climática ......................................................................................... 80
Caracterização dos Níveis de Ruídos ...................................................................... 87
Usos da Água....................................................................................................... 95
Hidrologia ............................................................................................................. 96
Caracterização Qualitativa das Águas Superficiais ............................................ 102
Caracterização Quantitativa das Águas Superficiais .......................................... 105
Qualidade do Ar ................................................................................................. 112

I

5.1.15.
5.1.16.

5.2.

Meio Biótico ..................................................................................................... 132

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.3.

Grotas Secas ou Canais Naturais de Escoamento Intermitente ......................... 124
Identificação de Potencialidades, Riscos e Restrições à Ocupação Urbana ...... 124
Uso do Solo ........................................................................................................... 132
Áreas de Preservação Permanentes – APPs......................................................... 133
Unidades de Conservação ..................................................................................... 133
Flora ...................................................................................................................... 134
Fauna .................................................................................................................... 173

Meio Antrópico ................................................................................................ 279

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Caracterização Geral dos Aspectos Socioeconômicos da AII ................................ 279
Caracterização Geral dos Aspectos Socioeconômicos da AID .............................. 301
Caracterização Geral da Área Diretamente Afetada – ADA ................................... 347
Analise Geral ......................................................................................................... 350
Considerações Finais ............................................................................................ 353

6. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA O PARCELAMENTO
355
7. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO ................................................................... 357
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Aspectos Gerais .............................................................................................. 357
Estudo Preliminar Urbanístico ....................................................................... 380
Destinação e/ou Uso Futuro das Áreas Remanescentes ............................ 385
Atendimento aos Futuros Moradores pelos Serviços Públicos ................. 385
Avaliação Geotécnica ..................................................................................... 385
Risco Geotécnico x Estudo Preliminar Urbanístico..................................... 396
Áreas Submetidas à Supressão Vegetal ....................................................... 396
Paisagismo ...................................................................................................... 396
Obras e Equipamentos de Infraestrutura Básica e Complementar ............ 396

8. INFRAESTRUTURA ................................................................................................. 398
8.1.

Drenagem de Águas Pluviais ......................................................................... 398

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

8.2.

Sistema de Abastecimento de Água ............................................................. 412

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

8.3.

Introdução.............................................................................................................. 412
Diagnóstico das Estruturas .................................................................................... 413
Elementos para Concepção ................................................................................... 414
Análises e Discussões ........................................................................................... 416

Sistema de Esgotamento Sanitário ............................................................... 419

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.

8.4.

Introdução.............................................................................................................. 398
Diagnóstico das Estruturas .................................................................................... 398
Delimitação das Sub-Bacias .................................................................................. 398
Parâmetros de Projeto ........................................................................................... 399
Estudos de Alternativas de Concepção ................................................................. 404
Análises e Discussões ........................................................................................... 411

Introdução.............................................................................................................. 419
Diagnóstico das Estruturas .................................................................................... 419
Elementos para Concepção ................................................................................... 420
Análises e Discussões ........................................................................................... 422

Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos ....................................................... 424

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

Introdução.............................................................................................................. 424
Diagnóstico dos Resíduos Sólidos ......................................................................... 425
Resíduos Sólidos no Empreendimento .................................................................. 426

II

8.4.4.

8.5.

Análises e Discussões ........................................................................................... 426

Demais Aspectos Relativos ao Empreendimento ........................................ 427

8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.

Manifestações das Concessionárias ...................................................................... 427
Cronograma de Implantação.................................................................................. 430
Execução das Obras ............................................................................................. 430
Demais Exigências Legais ..................................................................................... 430

9. CARTOGRAFIA BÁSICA ......................................................................................... 432
10. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO .................................................................................. 433
11. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS .................................................... 434
11.1. Fase de Planejamento .................................................................................... 435
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

Impactos sobre a Estrutura Urbana .................................................................... 435
Impactos sobre o Uso e Ocupação do Solo ....................................................... 435
Impactos sobre a Valorização das Terras .......................................................... 436

11.2. Fase de Instalação .......................................................................................... 436
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

Meio Biótico ....................................................................................................... 436
Meio Físico ......................................................................................................... 438
Meio Antrópico ................................................................................................... 441

11.3. Fase de Operação ........................................................................................... 442
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.

Meio Biótico ....................................................................................................... 442
Meio Físico ......................................................................................................... 442
Meio Antrópico ................................................................................................... 444

11.4. Síntese do Prognóstico dos Impactos Ambientais ...................................... 445
12. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS ................................................. 450
12.1. Fase de Planejamento .................................................................................... 450
12.2. Fase de Construção ........................................................................................ 450
12.3. Fase de Ocupação .......................................................................................... 452
13. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO ...................................... 453
13.1. Programa de Monitoramento das Ações de Limpeza do Terreno, Remoção
da Vegetação, Espécies da Fauna e Movimento de Terra ...................................... 454
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.

Justificativa ........................................................................................................ 454
Objetivos ............................................................................................................ 454
Atividades .......................................................................................................... 454
Frequência ......................................................................................................... 455

13.2. Programa de Monitoramento de Efluentes de Obras................................... 455
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.

Justificativa ........................................................................................................ 455
Objetivos ............................................................................................................ 455
Atividades .......................................................................................................... 455
Frequência ......................................................................................................... 456

13.3. Programa de Monitoramento de Ruídos de Obras....................................... 456
13.3.1.
13.3.2.
13.3.3.
13.3.4.

Justificativa ........................................................................................................ 456
Objetivos ............................................................................................................ 456
Atividades .......................................................................................................... 457
Frequência ......................................................................................................... 458

13.4. Programa de Monitoramento de Sinalização e Controle de Tráfego na Obra .
.......................................................................................................................... 458
13.4.1.
13.4.2.

Justificativa ........................................................................................................ 458
Objetivos ............................................................................................................ 458

III

13.4.3.
13.4.4.

Atividades .......................................................................................................... 458
Frequência ......................................................................................................... 459

13.5. Programa de Monitoramento de Processos Erosivos ................................. 459
13.5.1.
13.5.2.
13.5.3.
13.5.4.

Justificativa ........................................................................................................ 459
Objetivos ............................................................................................................ 459
Atividades .......................................................................................................... 459
Frequência ......................................................................................................... 460

13.6. Programa de Monitoramento de Vigilância Sanitária Ambiental ................ 460
13.6.1.
13.6.2.
13.6.3.
13.6.4.

Justificativa ........................................................................................................ 460
Objetivos ............................................................................................................ 460
Atividades .......................................................................................................... 461
Frequência ......................................................................................................... 461

13.7. Programa de Monitoramento de Educação Ambiental ................................ 461
13.7.1.
13.7.2.
13.7.3.
13.7.4.

Justificativa ........................................................................................................ 461
Objetivos ............................................................................................................ 461
Atividades .......................................................................................................... 461
Frequência ......................................................................................................... 461

13.8. Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ..... 462
13.8.1.
13.8.2.
13.8.3.
13.8.4.

Justificativa ........................................................................................................ 462
Objetivos ............................................................................................................ 462
Atividades .......................................................................................................... 462
Frequência ......................................................................................................... 462

13.9. Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais .............. 462
13.9.1.
13.9.2.
13.9.3.
13.9.4.

Justificativa ........................................................................................................ 462
Objetivos ............................................................................................................ 463
Atividades .......................................................................................................... 463
Frequência ......................................................................................................... 463

13.10. Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática ..................... 463
13.10.1.
13.10.2.
13.10.3.
13.10.4.

Justificativa ........................................................................................................ 463
Objetivos ............................................................................................................ 464
Atividades .......................................................................................................... 464
Frequência ......................................................................................................... 464

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO ........................................................... 465
15. EQUIPE TÉCNICA .................................................................................................... 469
16. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 472

ÍNDICE DE FOTOS
Foto 1 – Afloramento de intercalações centimétricas de metapelitos e quartzitos finos. ............... 56
Foto 2 – Área plana da ADA. ........................................................................................................ 58
Foto 3 – Nivelamento dos anéis concêntricos para que o experimento seja o mais preciso
possível. ....................................................................................................................................... 63
Foto 4 – Anel externo preenchido por água. ................................................................................. 63
Foto 5 – Rebaixamento do nível da água no cilindro interno. Nível externo sempre acima do nível
interno........................................................................................................................................... 63
Foto 6 – Disposição de canos no solo. ......................................................................................... 65
Foto 7 – Tubo de PVC cravado na terra. ...................................................................................... 65
Foto 8 – Cupinzeiro em área de latossolo vermelho em área plana. ............................................ 74

IV

Foto 9 – Corte em latossolo vermelho. ......................................................................................... 74
Foto 10 – Estrutura granular média a pequena no horizonte B latossólico. .................................. 75
Foto 11 – Avaliação de plasticidade e teste de resistência de cilindro .......................................... 75
Foto 12 – Associação de organossolo e gleissolos na ADA. ........................................................ 77
Foto 13 – Área com solo exposto, onde observa-se o empoçamento da água da chuva e
carreamento de sedimento, situação favorável ao desenvolvimento de erosões. ......................... 79
Foto 14 – Sulco desenvolvido na ADA. ........................................................................................ 79
Foto 15 – Solo exposto devido a extração de solo, além de uso da área como deposito irregular
de entulho. .................................................................................................................................... 79
Foto 16 – Perfil se solo decorrente da extração e resíduos. ......................................................... 79
Foto 17 – Registro fotográfico P3. ................................................................................................ 93
Foto 18 – Registro fotográfico P4. ................................................................................................ 93
Foto 19 – Registro fotográfico P7. ................................................................................................ 94
Foto 20 – Registro fotográfico P8. ................................................................................................ 94
Foto 21 – Registro fotográfico P19. .............................................................................................. 94
Foto 22 – Registro fotográfico P20. .............................................................................................. 94
Foto 23 – Reservatório de captação de água dos drenos no córrego Brejo do Lobo. ................. 102
Foto 24 – Medição de vazão do ribeirão Sobradinho. ................................................................. 112
Foto 25 – Medição de vazão do córrego Sansão........................................................................ 112
Foto 26 – Atividade de pastagem existente até o limite da APP, de um dos afluentes do ribeirão
Sobradinho. Ponto 139 GPS. ...................................................................................................... 142
Foto 27 – Margem da APP no ribeirão Sobradinho, com sinais de antropização, como ao fundo
presença de indivíduo exótico (Mangifera indica)........................................................................ 142
Foto 28 – Mata seca localizada às margens da rodovia DF-325 ao fundo. Na parte da frente,
áreas particulares com pastagem. .............................................................................................. 144
Foto 29 – Outro detalhe da mata seca presente na AII............................................................... 144
Foto 30 – Cerrado denso localizado a esquerda da rodovia, na entrada do condomínio Mansões
do Colorado. ............................................................................................................................... 146
Foto 31 – Cerrado denso localizado no interior do condomínio Alto da Bela Vista. .................... 146
Foto 32 – Cerrado típico localizado no Parque Canela de Ema. Nas bordas sinais de erosão em
alguns trechos. ........................................................................................................................... 148
Foto 33 – Cerrado ralo às margens da rodovia DF-150, início da entrada próxima à rodovia BR020. (Ponto 130 GPS). ................................................................................................................ 151
Foto 34 – Cerrado ralo localizado no interior do Polo de Cinema de Sobradinho. (Ponto 136 GPS).
................................................................................................................................................... 151
Foto 35 – Cerrado ralo presente no interior do Condomínio Alto da Bela Vista. (Ponto 143 GPS).
................................................................................................................................................... 151
Foto 36 – Atrás da mata de galeria presença de cerrado rupestre, nas mediações do Condomínio
Alto da Boa Vista. ....................................................................................................................... 152
Foto 37 – Cerrado rupestre em mosaico com mata seca. .......................................................... 152
Foto 38 – Mosaicos formados entre mata seca e cerrado rupestre ao fundo e a frente mata de
galeria. ........................................................................................................................................ 153
Foto 39 – Vereda localizada próxima ao Parque Ecológico Canela de Ema............................... 155
Foto 40 – Lago que dá origem a área de Vereda dentro do Parque Ecológico Canela de Ema.. 155
Foto 41 – Árvores isoladas em meio a pastagem na área de provável supressão do
empreendimento. ........................................................................................................................ 157
Foto 42 – Atualmente o uso do solo é para pecuária, sendo encontrados indivíduos isoladamente
na área. ...................................................................................................................................... 157
Foto 43 – Ao redor da propriedade é formada por cortina arbórea de indivíduos de sansão do
campo. ........................................................................................................................................ 157
Foto 44 – Presença de espécies exóticas na sede da propriedade. ........................................... 159
Foto 45 – Detalhe da sede. ........................................................................................................ 159

V

Foto 46 – Mata de galeria próxima à sede, existe um olho d’água, o qual encontra-se cercado
para proteção.............................................................................................................................. 161
Foto 47 – Detalhe no interior da Mata de Galeria, o porte das árvores indica a antropização..... 161
Foto 48 – Varredura com gancho herpetológico. ........................................................................ 177
Foto 49 – Registro de serpente em área de cerrado. ................................................................. 178
Foto 50 – Registro de anfíbios através do Método de Identificação Fotográfica. Dois indivíduos de
Hypsiboas lundii apresentando padrão diferente......................................................................... 179
Foto 51 – Registro de aves através de avistamento com binóculo. ............................................ 180
Foto 52 – Registro de aves através de avistamento com binóculo. ............................................ 181
Foto 53 – Registro de vestígios (pegada de mão-pelada). ......................................................... 182
Foto 54 – Montagem de Armadilha Fotográfica. ......................................................................... 183
Foto 55 – Marcação temporária foi realizada com tinta atóxica. Gracilinanus agilis Nº 3 e Didelphis
albiventris Nº 5. ........................................................................................................................... 184
Foto 56 – Amostragem de morcego em rede de neblina. ........................................................... 184
Foto 57 – Marcação de morcego feita com tinta atóxica. ............................................................ 184
Foto 58 – Montagem de armadilha CDC. ................................................................................... 185
Foto 59 – Utilização de rede de arrasto de tração manual para amostragem de peixes. ............ 186
Foto 60 – Fotografia das espécies de peixes em campo. ........................................................... 186
Foto 61 – Amostragem de Bentos utilizando Surber. .................................................................. 187
Foto 62 – Scinax fuscovarius...................................................................................................... 197
Foto 63 – Registros folográficos de anfíbios verificados nas áreas de infuências do
empreendimento. (A) Barycholos ternetzi; (B) Dendropsophus minutus. (C) Hypsiboas lundii; (D)
Scinax fuscovarius; (E) Scinax rogerioi; (F) Ololygon skaios; (G) Chiasmocleis albopunctata; (H)
Leptodactylus labyrinthicus. ........................................................................................................ 203
Foto 64 – Registro folográficos de Oxyrhopus guibei. ................................................................ 206
Foto 65 – Registro folográficos de répteis verificados nas áreas de infuências do empreendimento.
(A) Copeoglossum nigropunctatum; (B) Polychrus acutirostris; (C) Tropidurus torquatus; (D)
Amerotyphlops brongersmianus; (E) Pseudoboa nigra; (F) Crotalus durissus; (G) Phrynops
geoffroanus; (H) Trachemys scripta elegans. .............................................................................. 213
Foto 66 – Registros folográficos de aves verificados nas áreas de infuências do empreendimento.
(A) Zonotrichia capensis; (B) Coryphospingus cucullatus; (C) Rupornis magnirostris; (D)
Nyctidromus albicollis; (E) Colibri serrirostris; (F) Ramphastos toco; (G) Melanerpes candidus; (H)
Dryocopus lineatus; (I) Colaptes campestres e (J) Donacobius atricapilla. ................................. 232
Foto 67 – Vestígio de Procyon cancrivorus registrado em área de mata de galeria.................... 237
Foto 68 – Registro folográficos de mamíferos verificados nas áreas de infuências do
empreendimento. (A) Cerdocyon thous; (B) Nasua nasua; (C) Mazama americana; (D) Callithrix
penicillata; (E) Didelphis albiventris; (F) Gracilinanus agilis; (G) Artibeus lituratus e (H) Carollia
perspicillata. ................................................................................................................................ 243
Foto 69 – Registro folográficos de répteis verificados nas áreas de infuências do empreendimento.
(A) Sabethes cyaneus; (B) Psorophora ferox e (C) Aedes albopictus. ........................................ 250
Foto 70 – Registros folográficos de peixes verificados nas áreas de infuências do
empreendimento. (A) Pimelodella gracilis; (B) Astyanax altiparanae; (C) Knodus cf. breviceps; (D)
Aspidoras fuscoguttatus; (E) Gymnotus carapo; (F) Oreochromis niloticus; (G) Poecilia reticulata e
(H) Xiphophorus hellerii............................................................................................................... 267
Foto 71 – Reservatório apoiado 3 na RA de Sobradinho I. ......................................................... 292
Foto 72 – Reservatório apoiado 5 na RA de Sobradinho I. ......................................................... 292
Foto 73 – Estação de Tratamento de Esgotos de Sobradinho. ................................................... 295
Foto 74 – Estruturas da Estação de Tratamento de Esgotos de Sobradinho. ............................. 295
Foto 75 – Bueiro do sistema de drenagem pluvial na RA de Sobradinho II. ............................... 295
Foto 76 – Bueiro e Ponto de Verificação na RA de Sobradinho II. .............................................. 295
Foto 77 – Coleta de lixo em Sobradinho II. ................................................................................. 296
Foto 78 – Limpeza urbana em Sobradinho I ............................................................................... 296

VI

Foto 79 – Linhas de distribuição e iluminação pública na RA de Sobradinho I. .......................... 297
Foto 80 – Linhas de distribuição e iluminação pública na RA de Sobradinho II. ......................... 297
Foto 81 – Centro Educacional - 02 na RA de Sobradinho II. ...................................................... 298
Foto 82 – Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC Julia Kubistchek na RA
de Sobradinho II.......................................................................................................................... 298
Foto 83 – Hospital Regional de Sobradinho I. ............................................................................ 299
Foto 84 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA...................................................................... 299
Foto 85 – 13º Batalhão de Polícia Militar. ................................................................................... 299
Foto 86 – 13ª Delegacia de Polícia............................................................................................. 299
Foto 87 – 22º Grupamento de Bombeiro Militar. ......................................................................... 300
Foto 88 – 13º Batalhão de Polícia Militar. ................................................................................... 300
Foto 89 – Parque Infantil na RA de Sobradinho II....................................................................... 300
Foto 90 – Quadra poliesportiva na RA de Sobradinho I. ............................................................. 300
Foto 91 – Centro de Referência de Assistência Social - CRAS em Sobradinho II. ..................... 301
Foto 92 – Conselho Tutelar de Sobradinho II ............................................................................. 301
Foto 93 – Entrevista com moradora............................................................................................ 303
Foto 94 – Entrevista com morador. ............................................................................................ 303
Foto 95 – Paisagem predominante na ADA................................................................................ 347
Foto 96 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA Sobradinho................................................... 349
Foto 97 – Clínica da Família. ...................................................................................................... 349
Foto 98 – Implantação da rede de esgotos com elevatória. ........................................................ 349

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Zoneamento territorial em relação à poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................... 23
Figura 2 – Distribuição da classe de densidade habitacional na poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho. ....................................................................................... 24
Figura 3 – Zoneamento Hidrográfico em relação à poligonal proposta para o Estudo Preliminar
Urbanístico.................................................................................................................................... 26
Figura 4 – Áreas de Proteção de Mananciais – APMs em relação à poligonal proposta para o
Estudo Preliminar Urbanístico. ...................................................................................................... 28
Figura 5 – Áreas de Preservação Permanentes – APPs em relação à poligonal proposta para o
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................... 29
Figura 6 – Conector ambiental mais próximo à área de estudo. ................................................... 48
Figura 7 – Áreas de Proteção de Mananciais – APMs próximas à poligonal de estudo. ............... 49
Figura 8 – Recomposição litoestratigráfica do DF. Os cavalgamentos provocam inversões
estratigráficas onde o Grupo Canastra ocorre sobre os grupos Paranoá e Bambuí, o Grupo
Paranoá sobre o Grupo Bambuí e o Grupo Araxá sobre o Paranoá. ............................................ 53
Figura 9 – Localização dos ensaios de infiltração realizados. ...................................................... 62
Figura 10 – Desenho esquemático dos anéis cilíndricos, as setas indicam o fluxo d´água no anel
interno exclusivamente vertical. .................................................................................................... 63
Figura 11 – Ilustração do arranjo de tubos PVC, mostrando seus comprimentos e direção do fluxo
da água......................................................................................................................................... 65
Figura 12 – Análise comparativa das condutividades hidráulicas verticais calculadas a partir do
método anéis concêntricos. .......................................................................................................... 67
Figura 13 – Gráficos apresentando os valores de condutividade hidráulica vertical obtidos nos
ensaios com open end hole realizados no ponto 1........................................................................ 68
Figura 14 – Gráficos apresentando os valores de condutividade hidráulica vertical obtidos nos
ensaios com open end hole realizados no ponto 2........................................................................ 68

VII

Figura 15 – Análise comparativa dos ensaios utilizando o método open end hole nas
profundidades de 50, 100, 150 e 200 cm. ..................................................................................... 69
Figura 16 – Perfil de Latossolo vermelho na ADA. ....................................................................... 75
Figura 17 – Perfil de cambissolo. ................................................................................................. 76
Figura 18 – Gráfico da distribuição anual dos totais mensais para o Distrito Federal. .................. 80
Figura 19 – Gráfico da distribuição do total mensal para o Distrito Federal no ano de 2016. ....... 81
Figura 20 – Isoietas da ADA......................................................................................................... 82
Figura 21 – Temperaturas máximas, médias e mínimas no Distrito Federal de 1961 a 1990. ...... 83
Figura 22 – Temperatura média no Distrito Federal em 2016....................................................... 83
Figura 23 – Umidade relativa do ar média no Distrito Federal durante os anos de 1961 a 1990. . 84
Figura 24 – Umidade relativa do ar média no Distrito Federal durante os anos de 1961 a 1990. . 85
Figura 25 – Intensidade dos ventos no Distrito Federal nos anos de 1961 a 1990. ...................... 86
Figura 26 – Intensidade dos ventos no Distrito Federal em 2016. ................................................ 86
Figura 27 – Identificação dos locais de medidas. ......................................................................... 89
Figura 28 – Usos da água na AII (captação e lançamento). ......................................................... 95
Figura 29 – Distribuição da precipitação anual na AII do empreendimento (posto ETESobradinho/CAESB-Código 01547015). ....................................................................................... 96
Figura 30 – Localização do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000 (triângulo)...... 97
Figura 31 – Cursos d’água existentes na AID do empreendimento. ............................................. 98
Figura 32 – Área de vereda na sub-bacia do córrego Brejo do Lobo (em amarelo). ................... 100
Figura 33 – Vista aérea de parte da sub-bacia do córrego Brejo do Lobo, mostrando drenos
artificiais na vereda, e reservatório de captação de água ao final do canal artificial. ................... 101
Figura 34 – Pontos de amostragem de qualidade da água de Zorzin et al. (2011). .................... 103
Figura 35 – Pontos de coleta de qualidade de água, onde amostras foram obtidas em dezembro
de 2016....................................................................................................................................... 104
Figura 36 – Regionalização de vazões: método da proporção de áreas. ................................... 107
Figura 37 – Obtenção da Q7,10 do posto 6047400 através do método gráfico............................. 109
Figura 38 – Obtenção da Q90% para o posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000
através do método gráfico. .......................................................................................................... 110
Figura 39 – Pontos de medições de vazão média, realizadas no córrego Sansão e ribeirão
Sobradinho (AII). ......................................................................................................................... 111
Figura 40 – Localização dos pontos amostrados........................................................................ 114
Figura 41 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro fumaça ........................................... 121
Figura 42 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro partículas totais em suspensão. ..... 122
Figura 43 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro partícula inaláveis. ......................... 122
Figura 44 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro SO2. ............................................... 123
Figura 45 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro CO. ................................................ 123
Figura 46 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro NO2. ............................................... 124
Figura 47 – Classificação de riscos de natureza geológica. ....................................................... 126
Figura 48 – Porcentagem de cada classe de potencial de susceptibilidade à erosão. ................ 130
Figura 49 – Perfil esquemático das principais fitofisionomias do bioma Cerrado. ....................... 135
Figura 50 – Subdivisão da AID/ADA........................................................................................... 136
Figura 51 – Localização da mata seca, próximo à rodovia DF-325. Ponto 137 GPS. ................. 143
Figura 52 – Área conservada de cerrado com potencial para proteção. ..................................... 145
Figura 53 – Área de cerrado denso, situada na entrada do condomínio Mansões do Colorado. 145
Figura 54 – Área de cerrado denso, situada na entrada do condomínio Alto da Bela Vista. ....... 146
Figura 55 – Cerrado típico dentro do Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema. .............. 147
Figura 56 – Localização de um dos pontos que possui cerrado ralo (Próximo ao ponto 130 GPS).
................................................................................................................................................... 150
Figura 57 – Cerrado rupestre localizado vizinho ao condomínio Alto da Bela Vista. ................... 152
Figura 58 – Vereda localizada na área próxima ao empreendimento. ........................................ 155
Figura 59 – Área em verde claro – não edificante. ..................................................................... 158

VIII

Figura 60 – Mata de galeria próxima a área não edificante. ....................................................... 160
Figura 61 – Fluxograma das etapas de exploração florestal. ..................................................... 169
Figura 62 – Curvas de acumulações de espécies observadas entre os pontos amotrais, obtidas
através do estimador não-paramétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados. ........................ 195
Figura 63 – Riqueza de espécies de anfíbios anuros por ambiente com ocorrência para o grupo.
................................................................................................................................................... 196
Figura 64 – Riqueza de espécies de anfíbios anuros por ambientes em relação ao hábito de cada
espécie identificada nas áreas de influências do empreendimento. ............................................ 198
Figura 65 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os anfíbios registrados nos pontos de amostragem das áreas de influências do
empreendimento. ........................................................................................................................ 199
Figura 66 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os anfíbios registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017) na comparação
entre as amostragens realizadas nas áreas de influências do empreendimento. ........................ 202
Figura 67 – Estimador não-paramétrico Jackknife 1 de espécies observadas para os pontos
amostrados. ................................................................................................................................ 205
Figura 68 – Distribuição da riqueza dos répteis encontrada para cada ambiente nas áreas de
influências do empreendimento. ................................................................................................. 207
Figura 69 – Riqueza de espécies de répteis por ambientes em relação à guilda de cada espécie
identificada na área de estudo. ................................................................................................... 208
Figura 70 – Análise de agrupamento realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os répteis na comparação entre os pontos amostrados na região. ..................................... 209
Figura 71 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os répteis registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017), na comparação
entre as amostragens realizadas nas áreas de influências do empreendimento. ........................ 212
Figura 72 – Riqueza de espécies de aves por ambiente amostrado nas áreas de influências do
empreendimento. ........................................................................................................................ 218
Figura 73 – Riqueza e abundância entre os pontos amostrados na área de estudo. .................. 219
Figura 74 – Curva de acumulação de espécies observadas e obtidas através do estimador nãoparamétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados. ................................................................. 220
Figura 75 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para as aves na comparação entre os pontos amostrados nas áreas de influências do
empreeendimento, em em Sobradinho/DF.................................................................................. 221
Figura 76 – Distribuição das aves encontradas nas áreas avaliadas de acordo com suas
respectivas guildas alimentares. ................................................................................................. 222
Figura 77 – Distribuição da riqueza de espécies de aves amostradas neste estudo quanto ao
status. ......................................................................................................................................... 224
Figura 78 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para as aves registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017).na comparação entre
as amostragens realizadas nas áreas de influências do empreendimento. ................................. 230
Figura 79 – Espécies observadas e curva de acumulação obtidas através do estimador nãoparamétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados. ................................................................. 235
Figura 80 – Distribuição da riqueza e abundância de mamíferos na área de influência do
empreendimento. ........................................................................................................................ 236
Figura 81 – Riqueza de espécies separadas por guilda alimentar. ............................................. 238
Figura 82 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os mamíferos na comparação entre os pontos amostrados na área de estudo.
................................................................................................................................................... 239
Figura 83 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os mamíferos registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017), na
comparação entre as amostragens realizadas nas áreas de influências do empreendimento..... 241

IX

Figura 84 – Distribuição da riqueza e abundância por ponto amostrado no levantamento de
insetos vetores das áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF. .................... 246
Figura 85 – Distribuição da riqueza e abundância por ambiente no levantamento de insetos
vetores das áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF. ................................ 246
Figura 86 – Distribuição da abundância por ponto dos principais vetores da Febre Amarela no
levantamento das áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF. ...................... 247
Figura 87 – Curva de acumulação de espécies observadas e obtidas através do estimador nãoparamétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados. ................................................................. 248
Figura 88 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os vetores na comparação entre os pontos amostrados na na área de influência
do EIA/RIMA Sobradinho, em Sobradinho/DF. ........................................................................... 249
Figura 89 – Distribuição das espécies e espécimes de peixes entre as áreas de influenciaS e
pontos amostrais do empreendimento, em Sobradinho/DF. ........................................................ 256
Figura 90 – Distribuição das espécies e espécimes de peixes entre os cursos lóticos (rio, córregos
e brejos) para as áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF. ........................ 256
Figura 91 – Representação da riqueza de peixes amostrada por tipo de guilda. ........................ 257
Figura 92 – Curva de acumulação de espécies observadas e obtidas através do estimador nãoparamétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados. ................................................................. 259
Figura 93 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os peixes na comparação entre os pontos amostrados nas áreas de influências
do empreendimento, em Sobradinho/DF. ................................................................................... 260
Figura 94 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os peixes registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017).na comparação
entre as amostragens realizadas nas área de influências do empreendimento........................... 266
Figura 95 – Riqueza taxonômica registrada nas áreas de influências do empreendimento. ....... 270
Figura 96 – Abundância total (nº. ind./m2) registrada nas áreas de influências do empreendimento.
................................................................................................................................................... 271
Figura 97 – Frequência taxonômica dos táxons registrados nas áreas de influências do
empreendimento. ........................................................................................................................ 272
Figura 98 – Abundância média dos táxons registrados na área de influência do empreendimento.
................................................................................................................................................... 272
Figura 99 – Riquezada comunidade de vertebrados no levantamento julho 2017. ..................... 275
Figura 100 – Dominância da comunidade de vertebrados no levantamento julho 2017. ............ 276
Figura 101 – População Urbana de Sobradinho – RA V, dados do PDAD e estimativa até 2019.
................................................................................................................................................... 279
Figura 102 – População Urbana de Sobradinho II – RA XXVI, dados do PDAD e estimativa até
2019............................................................................................................................................ 280
Figura 103 – Faixas de desenvolvimento humano municipal...................................................... 288
Figura 104 – Bacias hidrográficas das captações utilizadas pela CAESB para abastecimento
público. Em destaque, localização aproximada da AII (elipse vermelha). ................................... 291
Figura 105 – Sistema produtor de água no Distrito Federal para atendimento urbano. Em
destaque, localização aproximada da AII (elipse azul). ............................................................... 292
Figura 106 – Mapa de localização das ETEs e EEBs do Distrito Federal. Em destaque,
localização aproximada da AII (elipse vermelha). ....................................................................... 294
Figura 107 – Distribuição espacial dos questionários na AID do Residencial Sobradinho .......... 304
Figura 108 – Distribuição percentual da população urbana segundo sexo em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 305
Figura 109 – Espacialização da população urbana segundo sexo em parte da AID do Residencial
Sobradinho. ................................................................................................................................ 306
Figura 110 – Distribuição percentual da população urbana segundo cor/raça em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 307

X

Figura 111 – Espacialização da população urbana segundo cor/raça em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 308
Figura 112 – Distribuição percentual da faixa etária dos moradores em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 309
Figura 113 – Espacialização da renda familiar em parte da AID do Residencial Sobradinho. .... 310
Figura 114 – Distribuição percentual da população urbana segundo escolaridade em parte da AID
do Residencial Sobradinho. ........................................................................................................ 311
Figura 115 – Espacialização da população urbana segundo escolaridade em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 312
Figura 116 – Valores absolutos da faixa etária dos moradores em parte da AID do Residencial
Sobradinho. ................................................................................................................................ 313
Figura 117 – Distribuição percentual das condições de uso do imóvel em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 314
Figura 118 – Espacialização das condições do imóvel em parte da AID do Residencial
Sobradinho. ................................................................................................................................ 315
Figura 119 – Distribuição percentual do número de ocupantes na residência em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 316
Figura 120 – Espacialização do número de ocupantes na residência em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 317
Figura 121 – Distribuição percentual da existência dos portadores de deficiência em parte da AID
do Residencial Sobradinho. ........................................................................................................ 318
Figura 122 – Espacialização da existência dos portadores de deficiência em parte da AID do
Residencial Sobradinho. ............................................................................................................. 319
Figura 123 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente ao tempo de residência dos portadores de deficiência. ............................ 320
Figura 124 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente ao tempo de residência dos portadores de deficiência................................................. 321
Figura 125 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do sistema de abastecimento de água existente. ................. 322
Figura 126 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de abastecimento de água existente. ..................................... 323
Figura 127 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do sistema de esgotamento sanitário existente. ................... 324
Figura 128 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de esgotamento sanitário existente. ....................................... 325
Figura 129 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do sistema de drenagem de águas pluviais existente. ......... 326
Figura 130 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de drenagem de águas pluviais existente. ............................. 327
Figura 131 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do sistema de energia elétrica existente. ............................. 328
Figura 132 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de energia elétrica existente. ................................................. 329
Figura 133 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do sistema de iluminação pública existente. ........................ 330
Figura 134 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de iluminação pública existente. ............................................ 331
Figura 135 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do serviço de limpeza urbana existente. .............................. 332
Figura 136 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do serviço de limpeza urbana existente. .................................................. 333

XI

Figura 137 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação do serviço de transporte público existente. .......................... 334
Figura 138 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do serviço de transporte público existente. .............................................. 335
Figura 139 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação dos serviços de saúde pública existentes. ........................... 336
Figura 140 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de saúde pública existentes. ............................................... 337
Figura 141 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação dos serviços de segurança pública existentes...................... 338
Figura 142 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de segurança pública existentes.......................................... 339
Figura 143 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de escolas públicas existentes. ........................................... 340
Figura 144 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação dos serviços de escolas públicas existentes. ....................... 341
Figura 145 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, referente à satisfação dos serviços de telefonia pública existentes. ........................ 342
Figura 146 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de telefonia pública existentes. ............................................ 343
Figura 147 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, que responderam sobre os impactos positivos provenientes da construção do
Residencial Sobradinho na região. ............................................................................................. 344
Figura 148 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial
Sobradinho, que responderam sobre os impactos negativos provenientes da construção do
Residencial Sobradinho na região. ............................................................................................. 346
Figura 149 – Localização dos Equipamentos Públicos Comunitário e Público, respectivamente,
existentes em fase de construção, na ADA ................................................................................. 348
Figura 150 – Locação dos Equipamentos Públicos (em azul) na área do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho. ..................................................................................... 362
Figura 151 – Integração do sistema viário do parcelamento com àquele existente no entorno
imediato. ..................................................................................................................................... 364
Figura 152 – Hierarquia do sistema viário. ................................................................................. 365
Figura 153 – Zoneamento das DIUPE nº 33/2016. ..................................................................... 372
Figura 154 – Ocupação proposta na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho. ................................................................................................................................ 374
Figura 155 – Perspectiva volumétrica do parcelamento de solo urbano Residencial Sobradinho.
................................................................................................................................................... 378
Figura 156 – Espacialização das Áreas de Parcelamento Futuro e do Estudo Preliminar
Urbanístico.................................................................................................................................. 381
Figura 157 – Zoneamento do Residencial Sobradinho, conforme DIUR nº 02/2014. .................. 382
Figura 158 – Poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho com a
indicação dos respectivos usos................................................................................................... 384
Figura 159 – Cálculo do risco geotécnico em termos de probabilidade de ruptura. .................... 388
Figura 160 – Estimativa da distribuição espacial da espessura do solo com base na declividade
na ADA. ...................................................................................................................................... 389
Figura 161 – Carta de risco geotécnico referente a ocorrência de movimentos de massa. ........ 391
Figura 162 – Distribuição espacial dos fatores de segurança obtidos com a análise determinística
baseada no modelo de estabilidade de taludes. ......................................................................... 393
Figura 163 – Integração entre a poligonal do estudo preliminar urbanístico e o mapa de risco
geotécnico. ................................................................................................................................. 395
Figura 164 – Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Brasília/DF. ................................... 402

XII

Figura 165 – Precipitação-Duração-Frequência – Brasília/DF. ................................................... 403
Figura 166 – Análise de interferências do projeto com o sistema de abastecimento de água
existente. .................................................................................................................................... 413
Figura 167 – Pontos sugeridos para a perfuração dos poços para abastecimento do Residencial
Sobradinho. ................................................................................................................................ 417
Figura 168 – Elementos propostos para o sistema de abastecimento de água – reservatório e
adutoras. ..................................................................................................................................... 418
Figura 169 – Análise de interferências do projeto com o sistema de esgotamento sanitário. ..... 420
Figura 170 – Elementos propostos para o sistema de esgotamento sanitário – elevatória, linha de
recalque e interceptor. ................................................................................................................ 423

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1 – Informações gerais do empreendedor e da empresa responsável pela elaboração do
EIA ................................................................................................................................................ 20
Quadro 2 – Síntese das destinações de uso residenciais e população correspondente do
Residencial Sobradinho ................................................................................................................ 22
Quadro 3 – Unidades de Conservação inseridas no raio de 3,0 km em relação à ADA................ 50
Quadro 4 – Sistemas de aquíferos do domínio poroso no Distrito Federal e entorno suas
características ............................................................................................................................... 59
Quadro 5 – Classificação dos sistemas e subsistemas aquíferos do domínio fraturado da AII ..... 60
Quadro 6 – Coordenadas geográficas, em UTM, dos ensaios de infiltração efetuados na ADA ... 61
Quadro 7 – Classificação de magnitudes da condutividade hidráulica ......................................... 66
Quadro 8 – Valores calculados de coeficiente hidráulico superficial (Kv), nos ensaios utilizando o
método dos anéis concêntricos ..................................................................................................... 66
Quadro 9 – Valores calculados de coeficiente hidráulico (Kv), pelo método open end hole ......... 66
Quadro 10 – Classes de solo presentes na AII ............................................................................ 71
Quadro 11 – Critério de tonalidade .............................................................................................. 87
Quadro 12 – Nível de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A) .............. 87
Quadro 13 – Coordenadas dos locais das coletas de dados para avaliação atual dos níveis de
ruído ............................................................................................................................................. 88
Quadro 14 – Níveis de pressão sonora medidos, em dB(A) ......................................................... 91
Quadro 15 – Valores de conformidade ......................................................................................... 92
Quadro 16 – Vazões características do ribeirão Sobradinho no posto fluviométrico – chácara
Quilombo nº 60474000 ................................................................................................................. 98
Quadro 17 – Área, densidade de drenagem (Dd) e índice de circularidade (Ic) das sub-bacias dos
córregos Brejo do Lobo e Sansão ................................................................................................. 99
Quadro 18 – Resultados dos parâmetros de qualidade de água de 3 pontos do ribeirão
Sobradinho, indicados na Figura 34 (Zorzin et al, 2011), e valores máximos para a Classe 2 da
Resolução nº 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005) ................................................................ 103
Quadro 19 – Parâmetros de qualidade de água das amostras de água superficial nos três pontos
da Figura 31 e valores máximos permitidos na Classe 2 e Classe 3 da Resolução nº 357/2005 do
CONAMA (BRASIL,2005) ........................................................................................................... 104
Quadro 20 – Variáveis hidrológicas e vazão máxima das sub-bacias do Brejo do Lobo e Sansão
para um período de retorno de 25 anos ...................................................................................... 106
Quadro 21 – Variáveis hidrológicas e a Qmlt das bacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão 108
Quadro 22 – Regionalização das vazões Q7,10 e Q90% para as bacias dos córregos Brejo do Lobo
e Sansão, a partir das vazões do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000 ............ 110
Quadro 23 – Vazões medidas no córrego Sansão e ribeirão Sobradinho, em dezembro de 2016
................................................................................................................................................... 112
Quadro 24 – Coordenadas geográficas dos pontos amostrados ................................................ 114

XIII

Quadro 25 – Equipamentos utilizados para análise dos parâmetros amostrados ....................... 116
Quadro 26 – Parâmetros de amostragem .................................................................................. 117
Quadro 27 – Índice de qualidade do ar ...................................................................................... 119
Quadro 28 – Resultados analíticos dos parâmetros coletados para qualificação do ar nas
proximidades do Residencial Sobradinho ................................................................................... 121
Quadro 29 – Pesos referentes aos usos de solo existentes na ADA .......................................... 128
Quadro 30 – Pesos relativos aos tipos de solo existentes na ADA ............................................. 128
Quadro 31 – Pesos distribuídos às classes de declividade existentes na ADA .......................... 129
Quadro 32 – Tabulação gerada a partir do cruzamento dos pesos, classes e seus temas......... 129
Quadro 33 – Representação das áreas e porcentagens de cada classe de susceptibilidade à
erosão......................................................................................................................................... 129
Quadro 34 – Relação de classes de uso, ocupação e cobertura vegetal da AII do Residencial
Sobradinho ................................................................................................................................. 132
Quadro 35 – Relação de classes de uso, ocupação e cobertura vegetal da ADA do Residencial
Sobradinho ................................................................................................................................. 133
Quadro 36 – Florística das matas de galeria da AII do empreendimento ................................... 141
Quadro 37 – Florística da mata seca da AII do empreendimento ............................................... 143
Quadro 38 – Florística do cerrado denso e típico na AII ............................................................. 148
Quadro 39 – Florística dos cerrados ralo e rupestre na AII ........................................................ 153
Quadro 40 – Florística da vereda na AII ..................................................................................... 154
Quadro 41 – Parâmetros levantados no censo da área edificante ............................................. 157
Quadro 42 – Relação florísticas das espécies encontradas na área da sede ............................. 159
Quadro 43 – Relação das espécies da mata de galeria do córrego Brejo do Lobo em parte da AID
................................................................................................................................................... 161
Quadro 44 – Índice de valor de Importância – IVI....................................................................... 162
Quadro 45 – Estatística e estimativa (parâmetros volume e número de indivíduos) ................... 164
Quadro 46 – Espécies e quantitativos encontrados na sede na Área de Parcelamento Futuro .. 166
Quadro 47 – Quadro quantitativo da compensação florestal segundo Decreto Distrital 14.783/1993
................................................................................................................................................... 168
Quadro 48 – Indicação dos postos amostrais para o levantamento nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF ......................................................................................... 175
Quadro 49 – Valores de referência para classificação quanto a dominância de espécies .......... 187
Quadro 52 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os anfíbios
identificados na 1ª Campanha amostral realizada nas áreas de influências do empreendimento,
em Sobradinho/DF ...................................................................................................................... 194
Quadro 53 – Riqueza, Abundância, Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade
para a 1ª campanha amostral ..................................................................................................... 198
Quadro 54 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para anfíbios na comparação entre os
pontos amostrados na região ...................................................................................................... 199
Quadro 55 – Densidade (D) e Frequência Relativa (FR) das espécies de anfíbios registrados no
1º campanha amostral ................................................................................................................ 200
Quadro 56 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para os anfíbios na comparação entre os
estudos realizados no Distrito Federal (Base IBRAM, 2017 e EIA/RIMA Sobradinho) ................ 201
Quadro 57 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os Répteis
identificados na 1ª Campanha amostral realizada nas áreas de influências do empreendimento,
em Sobradinho/DF ...................................................................................................................... 205
Quadro 58 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os pontos
amostrados nas áreas de influências do empreendimento .......................................................... 208
Quadro 59 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para répteis na comparação entre os pontos
amostrados nas áreas de influências do empreendimento .......................................................... 209
Quadro 60 – Densidade (D) e Frequência Relativa (FR) das espécies de répteis registradas nas
áreas de influências do empreendimento .................................................................................... 210

XIV

Quadro 61 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para os répteis na comparação entre os
estudos realizados no Distrito Federal (base IBRAM 2017 e EIA/RIMA Sobradinho) .................. 211
Quadro 62 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para as áreas de
influência (AID e AII) ................................................................................................................... 218
Quadro 63 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os pontos de
ocorrência das aves nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF ............. 220
Quadro 64 – Índices de similaridade para as aves entre os pontos amostrados nas áreas de
influências do empreendimento, em Sobradinho/DF ................................................................... 221
Quadro 65 – Densidade (D) e frequência relativa (FR) das espécies de aves registradas por
ambiente nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF .............................. 224
Quadro 66 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os Mamíferos
identificados na 1ª Campanha amostral realizada nas área des influência do empreendimento, em
Sobradinho/DF............................................................................................................................ 234
Quadro 67 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para as áreas de
influência do empreendimento, em Sobradinho/DF ..................................................................... 238
Quadro 68 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para mamíferos na comparação entre os
pontos amostrados nas áreas de influências do empreendimento .............................................. 239
Quadro 69 – Densidade (D) e frequência relativa (FR) das espécies de mamíferos registradas na
1ª campanha amostral nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF ......... 240
Quadro 70 – Demonstrativo dos índices de diversidade para os vetores nas áreas de influências
do empreendimento, em Sobradinho/DF .................................................................................... 247
Quadro 71 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para vetores na comparação entre os pontos
amostrados nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF .......................... 248
Quadro 72 – Demonstrativo dos índices de diversidade para os peixes nas áreas de influências
do empreendimento, em Sobradinho/DF .................................................................................... 258
Quadro 73 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para peixesregistrados nas áreas de
influências do empreendimento, em Sobradinho- DF .................................................................. 259
Quadro 74 – Densidade (D) das espécies de peixes registrados nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF ......................................................................................... 261
Quadro 75 – Checklis consolidado de peixes do Distrito Federal. (fonte IBRAM 2017 + EIA/RIMA
Sobradinho) julho 2017 ............................................................................................................... 262
Quadro 76 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para os peixes na comparação entre os
estudos realizados no Distrito Federal (base IBRAM 2017 e EIA/RIMA Sobradinho) .................. 265
Quadro 77 – Comunidade de invertebrados bentônicos registrada nos locais avaliados, julho de
2017............................................................................................................................................ 269
Quadro 78 – Valores de importância e média para análise dos ambientes amostrados ............. 273
Quadro 79 – Atributos das comunidades amostradas nesta campanha de julho de 2017 .......... 274
Quadro 80 – Registro e localização dos animais atropelados em estradas nas áreas de
influências do empreendimento, em Sobradinho/DF ................................................................... 278
Quadro 81 – População residente por sexo nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II .............. 280
Quadro 82 – População residente por grupos de idade na AII do Residencial Sobradinho ........ 281
Quadro 83 – População segundo ao nível de escolaridade nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho
II ................................................................................................................................................. 281
Quadro 84 – Estimativas da população em idade ativa, segundo condição de atividade Distrito
Federal ....................................................................................................................................... 283
Quadro 85 – População ocupada por faixa de idade .................................................................. 283
Quadro 86 – População desocupada por faixa de idade ............................................................ 283
Quadro 87 – População por situação de atividade referente à AII do Residencial Sobradinho ... 284
Quadro 88 – População ocupada segundo o setor de atividade remunerada na AII do Residencial
Sobradinho ................................................................................................................................. 284
Quadro 89 – Os três setores mais empregadores nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II ..... 285

XV

Quadro 90 – Responsáveis pelo domicílio segundo sexo nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II
................................................................................................................................................... 286
Quadro 91 – Renda domiciliar média mensal e renda per capita média mensal em valores
absolutos .................................................................................................................................... 286
Quadro 92 – Renda média domiciliar e per capita em salários mínimos .................................... 286
Quadro 93 – Distribuição dos domicílios por classe de renda da AII do Residencial Sobradinho 286
Quadro 94 – População ocupada segundo a RA de trabalho ..................................................... 287
Quadro 95 – Domicílios ocupados por condição na AII do Residencial Sobradinho ................... 287
Quadro 96 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da AII do Residencial Sobradinho
referente ao ano de 2010 ............................................................................................................ 289
Quadro 97 – Distribuição de domicílios contemplados com serviços de infraestrutura urbana na
AII do Residencial Sobradinho e no Distrito Federal ................................................................... 289
Quadro 98 – Domicílios ocupados, por infraestrutura urbana nas RAs de Sobradinho I e
Sobradinho II .............................................................................................................................. 290
Quadro 99 – Equipamentos referentes ao sistema de abastecimento de água existentes na AII do
Residencial Sobradinho .............................................................................................................. 291
Quadro 100 – Equipamentos referentes ao sistema de esgotamento sanitário existentes na AII do
Residencial Sobradinho .............................................................................................................. 294
Quadro 101 – População urbana segundo sexo ........................................................................ 305
Quadro 102 – População urbana segundo cor/raça ................................................................... 306
Quadro 103 – Renda familiar ..................................................................................................... 308
Quadro 104 – População urbana segundo escolaridade ............................................................ 310
Quadro 105 – Faixa etária dos moradores ................................................................................. 312
Quadro 106 – Condições de uso do imóvel ................................................................................ 314
Quadro 107 – Número de ocupantes na residência ................................................................... 315
Quadro 108 – Portadores de deficiência na residência .............................................................. 317
Quadro 109 – Tempo de residência no Distrito Federal ............................................................. 319
Quadro 110 – Abastecimento de água ....................................................................................... 322
Quadro 111 – Esgoto sanitário ................................................................................................... 323
Quadro 112 – Rede de drenagem pluvial ................................................................................... 325
Quadro 113 – Energia elétrica.................................................................................................... 327
Quadro 114 – Iluminação pública ............................................................................................... 329
Quadro 115 – Coleta de lixo/Limpeza urbana ............................................................................ 331
Quadro 116 – Transporte público ............................................................................................... 333
Quadro 117 – Saúde pública (hospital/posto de saúde) ............................................................. 335
Quadro 118 – Segurança pública (polícia/bombeiro) .................................................................. 337
Quadro 119 – Escolas públicas .................................................................................................. 339
Quadro 120 – Telefonia pública ................................................................................................. 341
Quadro 121 – Adesão às perguntas abertas (impactos positivos) .............................................. 344
Quadro 122 – Tipos de impactos positivos à implantação do Residencial Sobradinho ............... 344
Quadro 123 – Adesão às perguntas abertas (impactos negativos) ............................................ 345
Quadro 124 – Tipos de impactos negativos à implantação do Residencial Sobradinho ............. 346
Quadro 125 – Síntese das unidades imobiliárias com uso residenciais da poligonal do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho...................................................................... 368
Quadro 126 – Cálculo da densidade demográfica da população prevista da poligonal do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho...................................................................... 369
Quadro 127 – Parâmetros de uso e ocupação das DIUPE nº 33/2016 ....................................... 373
Quadro 128 – Síntese das unidades imobiliárias e área pública previstas para a área do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho...................................................................... 375
Quadro 129 – Valores empregados na análise de estabilidade pelo método FOSM .................. 390
Quadro 130 – Medidas de classe para risco de movimentos de massa ..................................... 392
Quadro 131 – Resultado da tabulação cruzada entre probabilidade de ruptura e declividade .... 392

XVI

Quadro 132 – Distribuição das áreas dos usos previstos no Estudo Preliminar Urbanístico em
relação às PR ............................................................................................................................. 394
Quadro 133 – Valores de coeficientes de escoamento superficial conforme a cobertura do solo399
Quadro 134 – Taxa de permeabilidade previsto no Estudo Preliminar Urbanístico .................... 400
Quadro 135 – Coeficiente de escoamento superficial das sub-bacias ........................................ 401
Quadro 136 – Intensidade pluviométrica – I (mm/h) e altura de precipitação – P (mm) .............. 402
Quadro 137 – Estimativa de vazão futura para TR de 10 anos – Alternativa 01 ......................... 405
Quadro 138 – Parâmetros adotados para o modelo hidrológico – RES. 01 ................................ 406
Quadro 139 – Parâmetros adotados para o modelo hidrológico – RES. 02 ................................ 407
Quadro 140 – Parâmetros adotados para o modelo hidrológico – RES. 03 ................................ 407
Quadro 141 – Dimensionamento preliminar dos reservatórios pelo método da ADASA ............. 409
Quadro 142 – Cálculo de densidade do Residencial Sobradinho ............................................... 414
Quadro 143 – Demanda de final de plano necessária para atendimento do SAA do
empreendimento ......................................................................................................................... 416
Quadro 144 – Coordenadas UTM (Sirgas 2000, Zona 23S) dos pontos sugeridos para a
perfuração dos poços de abastecimento do Residencial Sobradinho.......................................... 417
Quadro 145 – Demanda de final de plano necessária para atendimento do SES do
empreendimento ......................................................................................................................... 422
Quadro 146 – Síntese dos impactos ambientais a serem gerados pela atividade de parcelamento
de solo urbano do Residencial Sobradinho ................................................................................. 446
Quadro 147 – Resumo dos Programas de Monitoramento Ambiental e respectivas
responsabilidades de aplicação durante as fases de construção e/ou ocupação ........................ 453
Quadro 148 – Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A) ........... 457

XVII

1. INTRODUÇÃO
O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA foi elaborado para avaliar a viabilidade
ambiental do parcelamento de solo urbano denominado Residencial Sobradinho, com
área aproximada de 140,00 hectares. Localiza-se nas Regiões Administrativas – RAs de
Sobradinho I (RA V) e Sobradinho II (RA XXVI), composto, respectivamente, pelas áreas
do Estudo Preliminar Urbanístico (110,35ha) e de Parcelamento Futuro – APF (29,65ha).
O presente Estudo atende, não se limitando a este, ao Termo de Referência – TR
(Volume IV) emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília
Ambiental – IBRAM.
A poligonal do Residencial Sobradinho está limitada ao Sul pelo núcleo urbano da cidade
de Sobradinho I; à Oeste pela Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE
Mansões Sobradinho e Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Sobradinho; ao
Leste e Norte por áreas com remanescentes de uso rural. As principais vias de acesso à
área são pelas rodovias VC-215 e DF-325.
O parcelamento de solo urbano de interesse social Residencial Sobradinho está incluído
na Política Habitacional do Governo do Distrito Federal, no âmbito do Programa “Habita
Brasília”. Foi criado em meados de 2016 com objetivo de aliar a necessidade da
população, os serviços prestados pelo governo e as diferentes alternativas de moradia,
priorizando o atendimento às famílias que ganhem até três salários mínimos, o que
corresponde a R$ 2.640,00.
Segundo o GDF, o objetivo do programa é: “acabar com o déficit habitacional que existe,
visando oferecer moradia para os mais necessitados, considerando diversos aspectos
como a regularização fundiária e o planejamento de cada cidade”, e está subdividido em
cinco linhas de ação, a saber:
 Lote legal: venda de lotes com ruas pavimentadas;
 Incentivo à produção: apoio do Governo para construtoras venderem casas
baratas;
 Locação social: aluguel de baixo custo para quem está na lista de espera do
Morar Bem;
 Produção de unidades habitacionais: construção de casas com verba do Minha
Casa Minha Vida;
 Assistência técnica: assistência para quem quer construir uma casa
(engenheiros) e até para quem tem dúvida sobre o programa.
O parcelamento de solo urbano figura entre as atividades sujeitas ao licenciamento
ambiental, conforme anexo I da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997). Tal Resolução
regulamenta alguns dispositivos da Constituição Federal e da Política Nacional de Meio
Ambiente que tratam do licenciamento ambiental, estabelecendo que: “todas as atividades
e empreendimentos que utilizam recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, deverão se submeter ao prévio licenciamento ambiental”.
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Para elaboração deste EIA e do respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente –
RIMA referente ao parcelamento Residencial Sobradinho, a Companhia Imobiliária de
Brasília – Terracap contratou a empresa especializada em meio ambiente Geo Lógica
Consultoria Ambiental.
O EIA foi elaborado a partir das Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº 33/2016
(Volume IV) e do Estudo Preliminar Urbanístico (Volume IV).
As DIUPE nº 33/2016 (Volume IV) foi elaborada pela Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação – SEGETH/DF, órgão responsável pelo planejamento urbano e
territorial do DF, e abrange a área destinada ao parcelamento Residencial Sobradinho.
Enquanto o Estudo Preliminar Urbanístico foi desenvolvido pela Terracap.
Este EIA teve por objetivo realizar o diagnóstico ambiental da área do Residencial
Sobradinho, naquilo que couber, tendo em vista a APF ainda não ter usos e ocupação do
solo definidos, quanto aos meios físico, biótico e antrópico, apresentando propostas de
infraestruturas necessárias; e, a partir destas informações, avaliar os impactos
ambientais, sob os meios diagnosticados, propondo, ainda, medidas de controle para os
impactos ambientais negativos e programas de monitoramento ambiental, para aqueles
que são mais relevantes sob o ponto de vista ambiental.
Portanto, a elaboração deste EIA é de suma importância na condução do processo de
parcelamento do solo pretendido, uma vez que apresenta as medidas preventivas,
mitigadoras, compensatórias e planos de acompanhamento e monitoramento que deverão
ser executados para evitar, minimizar e compensar os impactos ambientais negativos a
serem gerados pelo empreendimento em suas fases de instalação e operação.
Por fim, o presente estudo está apresentado, em volumes, da seguinte forma:
i) Volume I  Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
ii) Volume II  Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente  RIMA;
iii) Volume III  Mapas;
iv) Volume IV  Anexos;
v) Volume V  Plantas.
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2. CONTEXTO DO PROJETO
2.1. Identificação do Empreendedor e da Empresa Responsável pela Elaboração do
Estudo
O quadro a seguir identifica o empreendedor, a empresa responsável pela elaboração do
EIA, o número do processo de licenciamento ambiental e, além da informação sobre as
anotações de responsabilidades técnicas dos profissionais.
Quadro 1 – Informações gerais do empreendedor e da empresa responsável pela elaboração do EIA
Interessado:
Razão Social: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ: 00.359.877/0001-73.
Endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco “F”, Edifício TERRACAP. Brasília – Distrito
Federal.
Telefone: (61) 3342-1994.
Executor do Contrato: Altamiro Freide Pavanelli.
E-mail: Altamiro.pavanelli@terracap.df.gov.br.
Número do Processo de Licenciamento Ambiental:
391.001.473/2016.
Empresa Responsável pela Elaboração do EIA:
Razão Social: GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 04.657.860/0001-53.
CREA – DF: 6.034.
Endereço: Setor de Rádio e Televisão Norte – SRTVN, Quadra 701, Conjunto “C”, Loja 100. Brasília –
Distrito Federal.
Telefone: (61) 3327-1777.
Coordenador Técnico: Cristiano Goulart Simas Gomes.
E-mail: geologica@geologicadf.com.br
Anotação de Responsabilidade Técnica:
Segue no Volume IV.
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2.2. Caracterização Geral do Empreendimento
2.2.1. Nome do Empreendimento e Atividades Previstas
 Nome do empreendimento:
Empreendimento de parcelamento de solo urbano, destinado predominantemente para
habitação de interesse social, denominado Residencial Sobradinho, localizado RAs de
Sobradinho I e Sobradinho II.
 Atividade prevista:
Parcelamento de solo urbano de interesse social
 Área total da gleba:
Aproximadamente 140,0 hectares.
 Áreas a serem parceladas:
110,35 hectares, que corresponde à poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico.
2.2.2. Localização Geográfica
A poligonal do parcelamento de solo urbano, também denominado área de estudo e/ou
Área Diretamente Afetada – ADA, cuja localização está espacializada no Mapa 01 –
Localização e Acessos Viários (Volume III), situa-se nas RAs de Sobradinho I e
Sobradinho II. O principal acesso ocorre pelas rodovias VC-215 e DF-325.
A poligonal do Residencial Sobradinho está limitada ao Sul pelo núcleo urbano da cidade
de Sobradinho I; à Oeste pela Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE
Mansões Sobradinho e Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Sobradinho; ao
Leste e Norte por áreas com remanescentes com uso rural. As principais vias de acesso à
área são pelas rodovias VC-215 e DF-325.
2.2.3. População Final e Número de Unidades Imobiliárias
O Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) propõe a criação
de diferentes categorias de lotes destinados à habitação. Os residenciais previstos
resultam na estimativa total de 3.134,97 unidades habitacionais, o que se considerado o
índice de 3,28 habitantes por domicílio (PDAD/15 – CODEPLAN) equivale a uma
população de 10.282,69 habitantes. As destinações dos usos residências, os respectivos
quantitativos da população e unidades imobiliários correspondentes estão apresentados
no Quadro 2, a seguir:
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Quadro 2 – Síntese das destinações de uso residenciais e população correspondente do Residencial
Sobradinho
Destinação de Uso

Nº de Habitantes

Nº de Unidades Imobiliárias

Uso Residencial Unifamiliar – RU

1.607,20

490,00

Uso Residencial Coletivo – RC

3.786,62

1.154,46

Uso Misto – M1 (4 pavimentos)

3.077,15

938,16

Uso Misto – M2 (7 pavimentos)

858,66

261,79

Uso Misto – M3 (8 pavimentos)

953,06

290,57

Total

10.282,69

3.134,97

2.2.4. Titularidade da Propriedade
Conforme a Certidão de Ônus sob matrícula nº 1.549 (Volume IV), emitida pelo 7º Ofício
de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fazenda Sobradinho, onde a área de estudo
está inserida, é de propriedade da Terracap.
Ressalta-se ainda, que conforme Despacho nº 0653/2017 – NUANF (Volume IV), a gleba
onde está situado o Residencial Sobradinho encontra-se inserida em imóvel incorporado
ao patrimônio da Terracap. A espacialização está no Mapa 02 – Situação Fundiária,
anexo ao Volume III.
2.2.5. Compatibilidade do Estudo Preliminar Urbanístico
O presente item foi desenvolvido com foco na área do Estudo Preliminar Urbanístico
(Volume IV), isto é, não conterá informações da Área de Parcelamento Futuro – APF.
 Compatibilidade com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial


Zoneamento territorial:

Em relação ao zoneamento territorial prescrito pelo Plano Diretor de Ordenamento
Territorial – PDOT, a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho situa-se em Zona Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ (Figura 1),
onde as áreas são propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional.
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Figura 1 – Zoneamento territorial em relação à poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho.

Segundo as diretrizes dispostas na LC n° 803, de 25 de abril de 2009 (DISTRITO
FEDERAL, 2009), atualizada pela LC n° 854, de 15 de outubro de 2012 (DISTRITO
FEDERAL, 2012), especificamente àquelas relacionadas ao artigo 75, verifica-se a
inexistência de incompatibilidade do Estudo Preliminar Urbanístico (Volume IV) proposto,
relacionadas ao uso e ocupação do solo.


Densidade habitacional:

O estabelecimento da densidade demográfica, valor resultante da divisão entre o número
de habitantes e a área total das porções territoriais, foi instituído por meio do art. 39 do
PDOT, que define os seguintes valores de referência:
“Art. 39. Considera-se como densidade demográfica ou populacional o valor
resultante da divisão entre o número de habitantes e a área total das porções
territoriais indicadas no Anexo III, Mapa 5, desta Lei Complementar, ficando
definidos os seguintes valores de referência:
I – densidade muito baixa: valores até 15 (quinze) habitantes por hectare;
II – densidade baixa: valores superiores a 15 (quinze) e até 50 (cinquenta)
habitantes por hectare;
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III – densidade média: valores superiores a 50 (cinquenta) e até 150 (cento e
cinquenta) habitantes por hectare;
IV – densidade alta: valores superiores a 150 (cento e cinquenta) habitantes por
hectare.”

Conforme estabelecido pelo PDOT, a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico
Residencial Sobradinho enquadra-se na categoria de média densidade (entre 50hab./ha e
150hab./ha), conforme observado na Figura 2. Assim, o Estudo Preliminar Urbanístico
(Volume IV) propõe um índice de 93,18hab./ha, o que perfaz o número total de habitantes
de 10.282,69, em área de 110,35ha.

Figura 2 – Distribuição da classe de densidade habitacional na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico
do Residencial Sobradinho.

Segundo as diretrizes dispostas na LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009),
atualizada pela LC n° 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), especificamente àquelas
relacionadas ao artigo 39, verifica-se a inexistência de incompatibilidade do Estudo
Preliminar Urbanístico (Volume IV) proposto.
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 Compatibilidade com o Plano Diretor Local:
Em relação ao zoneamento prescrito pelo Plano Diretor Local – PDL, instituído pela LC nº
56, de 30 de dezembro de 1997 (DISTRITO FEDERAL, 1997), o Residencial Sobradinho,
segundo o Anexo I – Mapas do Zoneamento Urbano, não está enquadrado em nenhuma
categoria dos zoneamentos propostos. Cabe ressaltar que, conforme disposto na Lei
Orgânica do Distrito Federal, os PDLs são complementares ao PDOT, e dispõe de
questões específicas da respectiva RA e das ações que promovam o desenvolvimento
sustentável de cada localidade, integrando áreas rurais e urbanas, assim como detalhar a
aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no plano diretor de ordenamento
territorial.
Tendo em vista o exposto, e considerando que conforme o PDOT, a época, instituído pela
LC nº 17, de 28 de janeiro de 1997 (DISTRITO FEDERAL, 1997), e revogado
completamente pela LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), a gleba do estudo em
tela estava em macrozona rural, entende-se que por isso a referida área não consta no
PDL. No entanto, com a promulgação da LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009),
atualizada pela LC nº 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), a poligonal do
parcelamento de solo urbano de interesse social em questão passou a estar inserida em
macrozona urbana, possibilitando inclusive o parcelamento de solo urbano.
Assim, verifica-se a inexistência de incompatibilidade do Estudo Preliminar Urbanístico
proposto (Volume IV) com as diretrizes dispostas na LC n° 56/1997 (DISTRITO
FEDERAL, 1997), e esclarece-se que a referida área será objeto de Projeto Urbanístico
específico, podendo futuramente, ser integrado ao PDL.
 Compatibilidade com o Zoneamento Ambiental:
De acordo com o Mapa Ambiental do Distrito Federal (INSTITUTO BRASÍLIA
AMBIENTAL, 2014) e o Mapa 04 – Zoneamento Ambiental (Volume III) a área de
estudo está integralmente inserida na Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto
Central, que consiste numa Unidade de Conservação – UC de uso sustentável, cujo órgão
gestor é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Vale
ressaltar que a mencionada UC possui o Plano de Manejo aprovado por meio da Portaria
n° 28/2015 – ICMBio (BRASIL, 2015).
No que tange ao zoneamento proposto no Plano de Manejo citado, a gleba do Residencial
Sobradinho está na Zona de Uso Sustentável – ZUS (Mapa 04 – Zoneamento
Ambiental, Volume III), onde estabelece, dentre outras diretrizes:
 a impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba;
 os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de
modo a impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água;
 as atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e
artificial de aquíferos;
 fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verdes
delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários.
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Conforme diretrizes previstas no Plano de Manejo da APA do Planalto Central verifica-se
a inexistência de incompatibilidade do Estudo Preliminar Urbanístico (Volume IV)
proposto quanto à primeira diretriz citada acima, e que as demais diretrizes deverão ser
atendidas na fase de implantação do empreendimento.
 Compatibilidade com Leis de Criação de Unidades de Conservação – UCs
Atendido nos itens 2.2.5, 3 e 4.3 relacionados, respectivamente, à Compatibilidade do
Estudo Preliminar Urbanístico, aos ASPECTOS LEGAIS e ao Zoneamento Ambiental.
 Compatibilidade com Unidade Hidrográfica
Conforme o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, 2016) e Figura 3, a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho situa-se na área de drenagem superficial do córrego Brejo do
Lobo, que se encontra inserido na unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho,
pertencente à bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu (região hidrográfica do Paraná).

Figura 3 – Zoneamento Hidrográfico em relação à poligonal proposta para o Estudo Preliminar Urbanístico.
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Considerando que a unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho não possui plano de
bacia hidrográfica, que é o instrumento utilizado para fixar as diretrizes básicas de
implementação da política de recursos hídricos e o seu respectivo gerenciamento, a
Terracap, dentre outras garantias, deverá atender:
i.
à Resolução da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do
Distrito Federal – ADASA nº 09, de 8 de abril de 2011 (DISTRITO FEDERAL, 2011), que
assegura a qualidade e quantidade do corpo receptor de água pluvial;
ii.
à Resolução da ADASA nº 350, de 23 de junho de 2006 (DISTRITO FEDERAL,
2006), que dispõe sobre a disponibilidade dos recursos hídricos do Distrito Federal;
iii.
às Resoluções do CONAMA nº 357/2005, de 17 de março de 2005 (BRASIL,
2005) e nº 430, de 13 de maio de 2011 (BRASIL, 2011), que tratam sobre os padrões de
lançamentos dos efluentes pluviais em corpo hídrico receptor (córrego Brejo do Lobo), e
iv.
à Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH/DF nº
02, de 17 de dezembro de 2014 (DISTRITO FEDERAL, 2014), que aprova os
enquadramentos dos corpos de água superficiais.
No que se refere à Resolução da ADASA nº 09/2011 (DISTRITO FEDERAL, 2011), na
atual fase do processo administrativo de licenciamento ambiental, verificou-se a existência
de compatibilidade do Estudo Preliminar Urbanístico (Volume IV) proposto, tendo em
vista que a proposta de concepção do sistema de drenagem pluvial atende ao disposto na
referida Resolução. No entanto, entende-se que é necessária a obtenção pela Terracap
da outorga prévia para lançamento de águas pluviais provenientes do Residencial
Sobradinho a fim de corroborar esse atendimento.
Quanto à Resolução da ADASA nº 350/2006 (DISTRITO FEDERAL, 2006), na atual fase
do processo administrativo de licenciamento ambiental, verificou-se a existência de
incompatibilidade da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico (Volume IV), tendo em
vista a não obtenção pela Terracap das outorgas prévias para perfuração de poços
tubulares para captação de água subterrânea com a finalidade de abastecer a população
do Residencial Sobradinho, as quais irão atestar a viabilidade de atendimento da
população em sua totalidade ou parcialmente.
Em relação às Resoluções nº 357/2005-CONAMA (BRASIL, 2005) e nº 430/2011CONAMA (BRASIL, 2011) e a nº 02/2014-CRH (DISTRITO FEDERAL, 2014), a Terracap
deverá, através do monitoramento ambiental, cumprir as diretrizes estabelecidas, nas
fases conseguintes do processo de licenciamento ambiental.
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 Compatibilidade com Áreas de Proteção de Manancial:
Conforme art. 95 da LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela LC n°
854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), “ficam definidas as Áreas de Proteção de
Manancial – APM como porções do território que apresentam situações diversas de
proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público”, e
considerando a Figura 4, onde se observa que a poligonal de estudo não está sobreposta
a nenhuma APM e a mais próxima dista, aproximadamente, 2,7km, denominada, Mestre
D’Armas, verifica-se a inexistência de incompatibilidade da poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico (Volume IV) proposto com as diretrizes legais listadas especificamente no art.
97 da LC n° 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela LC n° 854/2012
(DISTRITO FEDERAL, 2012).

Figura 4 – Áreas de Proteção de Mananciais – APMs em relação à poligonal proposta para o Estudo
Preliminar Urbanístico.
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 Compatibilidade com Áreas de Preservação Permanente:
Área de Preservação Permanente – APP é o espaço territorial, coberto ou não por
vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico se situa três categorias de APP, a saber:
curso d’água, vereda e olho d’água, conforme pode ser verificado na Figura 5.

Figura 5 – Áreas de Preservação Permanentes – APPs em relação à poligonal proposta para o Residencial
Sobradinho.

Conforme as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012
(BRASIL, 2012a), alterada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012 b),
verifica-se a inexistência de incompatibilidade dos usos propostos pelo Estudo Preliminar
Urbanístico (Volume IV) proposto, uma vez que as APPs existentes estão inseridas em
área destinada à Parque Urbano, onde estas deverão ser respeitadas nos termos da
referida Lei.
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2.2.6. Justificativas da Localização do Empreendimento
 Ponto de Vista Urbanístico
A localização do parcelamento de solo urbano de interesse social Residencial Sobradinho,
em relação ao foco urbanístico, justifica-se devido à sua área estar inserida em Zona
Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ (Mapa 03 – Zoneamento Territorial, Volume
III), conforme LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela LC nº
854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012). Nessa zona é permitido o uso predominantemente
habitacional, com áreas propensas à ocupação urbana, que possuem relação direta com
núcleos já implantados ou por estarem situadas ao longo de corredores de transporte ou
de eixos de conexão entre núcleos urbanos.
Mediante a previsão no PDOT/DF, a Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação – SEGETH, responsável pelo planejamento urbano e territorial do DF, que tem,
dentre suas competências, a definição de diretrizes urbanísticas para novos
parcelamentos urbanos, nos termos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979
(BRASIL, 1979), que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, elaborou as Diretrizes
Urbanísticas – DIUR nº 02/2014 para a Região de Sobradinho e Grande Colorado, que
contempla áreas de parcelamentos urbanos em processo de regularização, que
correspondem à Área de Regularização de Interesse Social – ARIS e às Áreas
Regularização de Interesse Específico – ARINE, além de espaços com características
urbanas não parceladas, como por exemplo, o Residencial Sobradinho. Por conseguinte,
a citada Secretaria, elaborou as Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº 33/2016
(Volume IV) para o Residencial Sobradinho, que apresenta as possibilidades de uso e
ocupação urbana para a área e aponta que esta tem potencialidade para ocupação
urbana, a partir de um diagnóstico prévio realizado para fins de planejamento urbano.
A partir desses trâmites houve então a elaboração do Estudo Preliminar Urbanístico pela
Terracap (Volume IV) e sua devida aprovação junto à SEGETH, contendo os usos e
ocupações, que contempla parte da poligonal apresentada na DIUPE nº 33/2016 (Volume
IV), excluindo uma área localizada na porção Norte, que foi definida neste estudo como
Área de Parcelamento Futuro – APF.
Por fim, outra justificativa urbanística para localização do presente parcelamento de solo é
a possibilidade de se ocupar o vazio urbano situado em local próximo à ocupações
consolidadas nas RAs de Sobradinho I e II, e também estar situado nas proximidades de
eixos viários da região, tais como as rodovias VC-215 e DF-325.
 Ponto de Vista Ambiental
A localização do empreendimento foi definida considerando que a área é de propriedade
da TERRACAP; o zoneamento do PDOT (LC nº 803/2009, atualizada pela LC nº
854/2012); as DIUR nº 02/2014 relativas à Região de Sobradinho e Grande Colorado,
elaboradas e aprovadas pela SEGETH, que contemplam a poligonal do Residencial
Sobradinho; além das DIUPE nº 33/2016 (Volume IV), que trata especificamente do
mencionado parcelamento.
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Nas DIUR nº 02/2014 consta diagnóstico prévio que abrange desde os aspectos legais
até os aspectos socioeconômicos e ambientais, mostrando que a maior parte da poligonal
do empreendimento é passível de ocupação urbana, havendo restrição quanto ao trecho
que possui sobreposição com a Zona de Uso Sustentável – ZUS do zoneamento da Área
de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central, segundo seu Plano de Manejo.
Também, as DIUPE nº 33/2016 (Volume IV) apresentou outra restrição: as Áreas de
Preservação Permanente – APPs situadas ao longo do córrego Brejo do Lobo. Cabe
destacar que o parcelamento e os usos propostos no Estudo Preliminar Urbanístico
(Volume IV) estão compatíveis com os objetivos e normas definidas para ZUS e APP.
Isto posto, quanto ao ponto de vista ambiental, a localização do Residencial Sobradinho
justifica-se pelas características ambientais da área, cuja cobertura vegetal original foi
bastante alterada, modificando também outros recursos naturais, como a fauna silvestre e
o solo. Parte de sua área sofreu alteração da cobertura vegetal original, substituída por
culturas agronômicas e pecuária. Logo, a ocupação ordenada dessa área pode reduzir
esses impactos ambientais negativos, provendo permanentemente as áreas permeáveis
de cobertura vegetal. Destaca-se que o empreendimento tem sua instalação prevista
exatamente em áreas alteradas, evitando-se degradar remanescentes de áreas naturais
(APPs).
A área apresenta características físicas, como tipo de solo e relevo, com predominância,
respectivamente, de latossolo vermelho e plano, evidenciando a possibilidade de
ocupação urbana por não ocorrer restrição ambiental física associadas a estes aspectos.
Assim, a localização do empreendimento se justifica devido a todos esses fatores
ambientais apresentados e a compatibilidade da área do Estudo Preliminar Urbanístico
(Volume IV) com estes, além disso, a execução de medidas de controle ambiental e
instalação de infraestrutura urbana adequada corroboram para justificativa de localização
do parcelamento do ponto de vista ambiental.
2.3. Aspectos Metodológicos
2.3.1. Descrição Sucinta para Elaboração do EIA
Os aspectos metodológicos referentes ao levantamento de dados sejam primários e/ou
secundários, visando à elaboração do diagnóstico ambiental e prognóstico dos impactos
ambientais para desenvolvimento do presente Estudo, estão descritos a seguir:
 Análise do Termo de Referência – TR emitido para elaboração do estudo ambiental
(Volume IV);
 Produção de plano de trabalho, divisão do escopo de trabalho, definição de
cronograma e estratégia de desenvolvimento do estudo;
 Formação de equipe técnica multidisciplinar;
 Consultas às concessionárias de serviços públicos, público e privado;
 Obtenção e organização de dados cartográficos para formação de banco de dados
espaciais no ambiente do Sistema de Informações Geográficas – SIG. Todos os dados
espaciais foram referenciados ao sistema geodésico SIRGAS 2000;
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 Reuniões técnicas com equipe multidisciplinar de especialistas para coordenação das
atividades de campo, coleta de dados primários e secundários, apresentação dos dados
do empreendimento (Estudo Preliminar Urbanístico, Volume IV) e de mapas para
subsídio. Nestas, foram discutidas e definidas as áreas de influência do empreendimento,
com auxílio do SIG, considerando o levantamento topográfico, as características físicas,
bióticas, antrópicas, urbanismo e infraestrutura e sua relação quanto à possíveis impactos
ambientais, na visão crítica de toda a equipe técnica e de coordenação;
 Compêndio e estudo da legislação pertinente, nos níveis federal e distrital;
 Reuniões entre empreendedor, equipe responsável pelo estudo ambiental, pelo
projeto urbanístico, infraestrutura, visando discussão e esclarecimentos em relação à
proposta a ser implantada;
 Reconhecimento prévio das características físicas, bióticas e antrópicas da área de
estudo por meio de visitas técnicas e pesquisas bibliográficas;
 Elaboração dos mapas temáticos para subsidiar a confecção do estudo ambiental;
 Definição dos pontos de amostragem de água superficial de acordo com as áreas de
influências definidas para o meio físico e com a direção do escoamento superficial (curvas
de nível), realização da coleta das amostras, e obtenção dos laudos laboratoriais com
resultados das análises;
 Elaboração dos relatórios temáticos de cada meio que em conjunto integram o
capítulo de diagnóstico ambiental do EIA;
 Elaboração das concepções de infraestrutura urbana considerando as características
ambientais locais e regionais, quando necessário, legislações vigentes cabíveis, bem
como as respostas das concessionárias de serviços;
 Análise crítica do empreendimento frente às características ambientais apresentadas
no diagnóstico. Fase de integração dos estudos de diagnóstico ambiental com as
propostas de urbanismo e infraestrutura urbana. Como resultado foi gerado o prognóstico
de impactos ambientais, medidas de controle ambiental e programas de monitoramento
ambiental, nas fases de instalação e ocupação do parcelamento, considerando os meios
físico, biótico e antrópico estudados;
 Análise conclusiva da coordenação e equipe técnica do estudo quanto à viabilidade
ambiental do empreendimento;
 Elaboração do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA (Volume II).
Esclarece-se que em cada item do diagnóstico ambiental serão apresentadas as
metodologias utilizadas para sua elaboração.
2.3.2. Definição das Áreas de Influências
 Área Diretamente Afetada – ADA
ADA: consiste nas poligonais da Área de Parcelamento Futuro – APF e do Estudo
Preliminar Urbanístico (Volume IV), ambas constantes nas DIUPE nº 33/2016 (Volume
IV).
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A poligonal referente ao Estudo Preliminar Urbanístico abrange as áreas onde serão
criados os lotes para usos residenciais (unifamiliares e coletivos); mistos
(residencial/comercial); comercias de pequeno e grande porte; pequenas indústrias de
baixa comodidade; equipamentos públicos comunitários – EPC; além de espaços livres de
uso público – ELUP, que são áreas de permeabilidade (Parque Urbano, praças), sistema
viário e Área de Parcelamento Condicionado – APC, que foi considera como área de
permeabilidade também, prevista como reserva de área, caso haja alteração na legislação
de rezoneamento da APA do Planalto Central (Mapa 06 – Carta Imagem, Volume III).
 Área de Influência Direta – AID


Meio Biótico

A Área de Influência Direta – AID em relação ao meio biótico será a poligonal da ADA
(Mapa 07A – Áreas de Influências/Meio Biótico, Volume III).
Para sua definição foi considerado que a área que sofrerá impactos diretos sobre a flora e
fauna é a área compreendida pelo empreendimento, que incluí a Área de Parcelamento
Futuro – APF e a do Estudo Preliminar Urbanístico, portanto, coincidente com a ADA.


Meio Físico

A Área de Influência Direta – AID do meio físico foi definida como as sub-bacias de
contribuição dos córregos Sansão e Brejo do Lobo (Mapa 07B – Áreas de
Influências/Meio Físico, Volume III), que estão sujeitas aos impactos ambientais diretos,
efetivos ou potenciais, a serem gerados pelo empreendimento.


Meio Antrópico

Para delimitação da Área de Influência Direta – AID em relação ao meio antrópico foram
consideradas as quadras urbanas lindeiras ao empreendimento (Mapa 07C – Áreas de
Influências/Meio Antrópico, Volume III), a saber:
Região Administrativa de Sobradinho I
 Quadras 07;
 Quadras 09;
Região Administrativa de Sobradinho II
 Condomínio Vale dos Pinheiros;
 Setor de Mansões de Sobradinho Condomínio Mini Chácaras Quadra 45;
 Setor de Mansões de Sobradinho Quadra 46;
 Quadra 47;
 Quadra 55 A;
 AR 7;
 AR 11;
 AR 13;
 AR19; e
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AR 25.

 Área de Influência Indireta – AII


Meio Biótico

A Área de Influência Indireta – AII referente ao meio biótico corresponde à unidade
hidrográfica do ribeirão Sobradinho, limitada a sul pela rodovia BR-020, e uma pequena
porção da unidade hidrográfica do ribeirão da Contagem.
A AII foi delimitada considerando as curvas de nível, a localização do empreendimento e
os limites físicos existentes, como a rodovia BR-020 (Mapa 07A – Áreas de
Influências/Meio Biótico, Volume III).


Meio Físico

No que se refere ao meio físico, a Área de Influência Indireta – AII foi definida como as
unidades hidrográficas dos ribeirões Sobradinho e da Contagem (Mapa 07B – Áreas de
Influências/Meio Físico, Volume III).
A delimitação da AII considerou os limites definidos para as unidades hidrográficas
citadas, de acordo com o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal (SECRETARIA DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2016).


Meio Antrópico

Para definição da Área de Influência Indireta – AII em relação ao meio antrópico foram
consideradas as Regiões Administrativas - RAs de Sobradinho I e II (Mapa 07C – Áreas
de Influências/Meio Antrópico, Volume III).
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3. ASPECTOS LEGAIS
3.1.1. Legislação Federal
Quanto à aplicação da legislação federal relacionada ao uso e ocupação do solo e à
proteção dos recursos ambientais, destacam-se:
 Constituição Federal:
Para assegurar a efetividade do direito de ter o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, o art. 225, em seu §1º, inc. IV, exige para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio
de impacto ambiental.
Nesse sentido, devido ao parcelamento de solo poder degradar o meio ambiente, o
IBRAM exigiu a elaboração deste estudo ambiental para que, por meio desse, sejam
identificados os impactos ambientais da instalação e ocupação e propostas as respectivas
medidas de controle dos efeitos negativos e aquelas potencializadoras das
consequências positivas, antes da possível emissão de licenças/autorizações por este
órgão.
 Lei nº 5.027, de 14 de junho de 1966 (Código Sanitário do Distrito Federal):
O art. 7º impõe que a “autoridade sanitária competente participará obrigatoriamente na
regulamentação do traçado, zoneamento ou urbanização de qualquer área do Distrito
Federal”, enquanto o seu parágrafo único estabelece que “para a aprovação dos projetos
de loteamento de terrenos que tenham por fim estender ou formar núcleos urbanos ou
rurais, será ouvida sempre a autoridade sanitária, que expedirá autorização, se satisfeitas
as exigências regulamentares em vigor”.
Logo, a Terracap deve requerer autorização da autoridade sanitária (Diretoria de
Vigilância Ambiental – DIVAL da Secretaria de Estado de Saúde) para fins de aprovação
do projeto.
 Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Parcelamento de Solo Urbano):
O parcelamento de solo para fins urbanos é admitido apenas em zonas urbanas definidas
pelo Plano Diretor, conforme dispõe o art. 3º.
Dessa forma, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT insere a área de estudo
em análise na Macrozona Urbana e, na Zona Urbana de Expansão e Qualificação –
ZUEQ, possibilitando assim o parcelamento de solo na área objeto deste estudo
ambiental.

35

 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), alterada
pela Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011:
Com base no art. 10 e outros dispositivos legais que tratam do licenciamento ambiental,
tem-se que a atividade de parcelamento de solo urbano deve ser licenciada por se tratar
de um empreendimento cuja construção e funcionamento podem ser efetiva ou
potencialmente poluidores.
Desta forma, o órgão ambiental distrital (IBRAM) determinou o licenciamento ambiental do
empreendimento objeto desse estudo.
 Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Política Nacional dos Recursos Hídricos):
Com objetivo de assegurar a quantidade e a qualidade da água para os diversos usos,
criou-se o regime de outorga de direito de uso de recursos hídricos (art. 11), sujeitando-se
a esse instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, o lançamento em corpo de
água de resíduos líquidos (água pluvial), tratados ou não, com a finalidade de sua
diluição, transporte ou disposição final e a extração de água de aquífero subterrâneo para
consumo (art. 12, II e III).
Portanto, o uso da água subterrânea ou superficial para construção e ocupação do
Residencial Sobradinho, bem como o lançamento de águas pluviais originadas por este
parcelamento urbano, devem ser objeto de outorgas específicas junto à ADASA.
 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais):
O art. 60 do presente arcabouço legal estabelece ser crime ambiental “construir, reformar,
ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes”.
A Terracap deve requerer a Licença Prévia – LP ao IBRAM para seguir as diretrizes legais
relacionadas ao processo de licenciamento ambiental, avaliando a concepção do
empreendimento e os efeitos ambientais. Continuando o rito legal, ao atender às
condicionantes estabelecidas em cada etapa do licenciamento, devendo ser requeridas,
de forma sequencial, as Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO.
 Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de Unidades de
Conservação):
O presente arcabouço legal institui as categorias, objetivos e diretrizes das Unidades de
Conservação – UCs Federal.
Considerando as UCs federais, verificou-se que o Residencial Sobradinho está inserido
na APA do Planalto Central, ressaltando que o Estudo Preliminar Urbanístico atende
integralmente o zoneamento da referida UC.
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 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades):
O Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho deve estar em consonância
com as diretrizes da política urbana previstas no Estatuto da Cidade, especificamente
àquelas citadas no art. 2º, transcritas a seguir:
“Art. 2º: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes:
(...)
IV – o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do território sob sua
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
(...)
VI – alínea ‘g’ – trata do ordenamento e controle do uso do solo para evitar
a poluição e a degradação ambiental;
(...)
VIII – padrões de expansão urbana compatíveis com os limites da
sustentabilidade ambiental, social e econômica do território;
(...)
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural.”

A politica urbana do Distrito Federal executada por meio do Programa “Habita Brasília”,
atende as diretrizes estabelecidas acima, como por exemplo, a apresentação do presente
EIA, especificamente, no que se refere proposição das medidas de controle ambiental
referente à construção e ocupação do Residencial Sobradinho.
 Lei nº 12.305, de 2 e agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos):
A Política Nacional de Resíduos Sólidos sujeita as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos
sólidos, aos seus ditames, conforme disposto em seu art. 1º, §1º.
Os resíduos sólidos, gerados durante a construção e ocupação do empreendimento, são
classificados no art. 13 como:
“Art. 13: Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte
classificação:
I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares;
b) resíduos de limpeza urbana;
(...);
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços;
h) resíduos da construção civil.”
(...);

Segundo o art. 24, no processo de licenciamento de empreendimento ou atividade pelo
órgão competente do SISNAMA, neste caso o IBRAM, o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos – PGRS é parte integrante do citado procedimento administrativo.
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Portanto, para instalação do empreendimento, é necessário elaborar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, enquanto que para etapa de
ocupação faz-se necessário o PGRS para as atividades apontadas pelo Poder Público
como grande gerador de resíduos sólidos.
Por fim, o art. 47 proíbe a destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos
em quaisquer corpos hídricos, a céu aberto ou a sua queima.
 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro
de 2012 (Novo Código Florestal):
O art. 26 do presente arcabouço legal é aplicável ao empreendimento, uma vez que trata
da supressão de vegetação nativa ou formações sucessoras para uso alternativo do solo,
em que uso alternativo do solo é definido como “substituição de vegetação nativa e
formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias,
industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte,
assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana” (inc. VI, art. 3º).
Esse artigo dispõe que para a supressão de vegetação nativa será necessária prévia
autorização do órgão estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA. De acordo com os procedimentos realizados pelo IBRAM, para supressão da
vegetação será apresentado Plano de Supressão de Vegetação – PSV em consonância
ao respectivo inventário florestal, visando-se obter a Autorização para Supressão Vegetal
– ASV.
Por fim, em relação as Áreas de Preservação Permanente – APPs existentes na ADA,
estas não terão intervenção, com exceção daquelas previstas pela legislação em vigor,
caso se enquadre em obras de (1) utilidade pública (obras de infraestrutura destinadas ao
sistema viário e saneamento); (2) de interesse social e (3) de baixo impacto ambiental.
 Resolução do CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, alterada pelas Resoluções
do CONAMA nos 005, de 6 de agosto de 1987 e 237, de 19 de dezembro de 1997
(Avaliação de Impacto Ambiental):
Segundo art. 1°, incisos I ao V do presente arcabouço legal, impacto ambiental é
considerado qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde,
a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.
Para evitar, corrigir, minimizar e/ou compensar os efeitos adversos sobre o ambiente é
necessário identificar os impactos e planejar as respectivas medidas de controle,
procedimento efetuado com a elaboração e apresentação deste estudo ambiental.
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 Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Procedimentos e
Critérios do Licenciamento Ambiental):
O art. 2° do presente arcabouço legal normatiza que a construção e o funcionamento de
empreendimentos que utilizam recursos ambientais e podem ser efetiva ou
potencialmente poluidores dependem de licenciamento do órgão ambiental.
O §1º do mesmo artigo dispõe que o anexo I relaciona as atividades sujeitas ao
licenciamento ambiental, estando o parcelamento de solo figurando neste Anexo.
Logo, a construção e a ocupação do empreendimento são objetos de licenciamento
ambiental pelo IBRAM, que exigiu a apresentação deste estudo ambiental para avaliar os
impactos ambientais e as medidas de controle dos efeitos negativos.
 Resolução do CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 (Código de Cores para Coleta
Seletiva de Resíduos Sólidos):
O art. 1° do presente arcabouço legal estabelece o código de cores para os diferentes
tipos de resíduos sólidos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores,
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
Durante as obras de construção e a ocupação do empreendimento deve ser incentivada e
promovida a coleta seletiva de resíduos sólidos, utilizando como referência o código de
cores, quando couber, para segregar os resíduos gerados em relação à sua natureza.
 Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, alterada pelas Resoluções do
CONAMA nos 431, de 24 de maio de 2011, e 448, de 18 de janeiro de 2012 (Gestão de
Resíduos da Construção Civil):
O inc. XI do art. 2º do presente arcabouço legal define gerenciamento de resíduos como:
“conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos
sólidos, exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010”.
As práticas mencionadas serão aplicadas durante a etapa de construção do
empreendimento, de forma que os resíduos sólidos inevitavelmente gerados durante as
obras sejam segregados, acondicionados e armazenados para coleta, tratamento e
destinação final adequada, caso não seja reaproveitado, deve ser dada a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos em locais licenciados.
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 Resolução do CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, alterada pelas Resoluções
do CONAMA nos 410, de 4 de maio de 2009 e 430, de 13 de maio de 2011 (Classificação
dos Corpos d’Água):
Para o parcelamento de solo objeto deste estudo cabe executar programa de
monitoramento de recursos hídricos, o qual é recomendado nesse EIA, visando monitorar
a qualidade de água do corpo receptor diretamente afetado pelo sistema de drenagem
pluvial – córrego Brejo do Lobo, de forma a avaliar as possíveis alterações advindas deste
lançamento e buscando-se manter a qualidade desse corpo receptor em conformidade
com a classe II estabelecida pela referida resolução, tendo em vista o mesmo ainda não
ter sido enquadrado pelo Conselho de Recursos Hídricos – CRH do DF.
 Resolução do CONAMA nº 396/2008 (Classificação das Águas Subterrâneas):
A classificação das águas subterrâneas indica a sua qualidade e os possíveis usos,
refletindo diretamente no Residencial Sobradinho por ser a água subterrânea a fonte
temporária para abastecimento público durante a instalação e ocupação do mencionado
parcelamento.
 Resolução do CONAMA nº 428, de 3 de abril de 2010, alterada pela Resolução do
CONAMA nº 473, de 11 de dezembro de 2015 (Autorização ou ciência do Órgão
Administrador de UC no Âmbito do Licenciamento Ambiental):
Considerando que a construção e ocupação do Residencial Sobradinho causará impacto
direto sobre a APA do Planalto Central, o IBRAM, responsável pelo licenciamento
ambiental, segundo o presente arcabouço legal, deve solicitar anuência ao órgão gestor
da referida UC, neste caso, o ICMBio. Ainda, conforme o disposto nesta Resolução, o
IBRAM também deverá dar ciência à Superintendência de Áreas Protegidas – SUGAP,
por ser a gestora dos Parques: Ecológico Canela de Ema, Ecológico Jequitibás, Ecológico
Sobradinho II e Viva Sobradinho, UCs distritais inseridas no raio de 3 quilômetros do
parcelamento.
 Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (Controle e
Vigilância da Água para Consumo Humano e Padrão de Potabilidade):
Segundo art. 40 do presente arcabouço legal, a frequência de amostragem da análise de
água subterrânea bruta deve ser semestral, haja vista o citado recurso natural ser a fonte
temporária com a finalidade de abastecimento humano para o Residencial Sobradinho.
 Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443, de 17 de dezembro de 2014
(Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção):
O presente arcabouço legal enumera as espécies da flora brasileira que são consideradas
ameaçadas de extinção.
Na área projetada para construção e ocupação do Residencial Sobradinho não há
nenhuma espécie arbóreo-arbustiva constante da Portaria do Ministério do Meio Ambiente
citada.
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 Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro de 2014
(Espécies da Fauna – vertebrados – Brasileira Ameaçadas de Extinção):
O presente arcabouço legal enumera as espécies da fauna brasileira, especificamente os
vertebrados, que são consideradas ameaçadas de extinção.
Até o presente momento não houve a finalização do diagnóstico de fauna na área de
estudo.
 Instrução Normativa do Ministério da Cultura nº 001, de 25 de março de 2015
(Manifestação do IPHAN nos Processos de Licenciamento Ambiental):
O presente arcabouço legal estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, quando
instado a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental federal, estadual e
municipal.
A Terracap encaminhou ao IPHAN, projeto denominado “Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico do Empreendimento denominado Residencial Sobradinho”
(Volume IV), para análise e emissão de portaria para execução do citado estudo.
3.1.2. Legislação Distrital
Quanto à aplicação da legislação distrital relacionada ao uso e ocupação do solo e à
proteção dos recursos ambientais, destacam-se:
 Lei Orgânica (Constituição do Distrito Federal):
A Lei Orgânica do DF exige para construção e funcionamento de atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental.
Sendo assim, o IBRAM determinou a apresentação deste estudo ambiental para avaliar
os impactos ambientais e as medidas de controle com vistas a subsidiar a deliberação
sobre a concessão da LP.
 Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar
nº 854, de 15 de outubro de 2012 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF):
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT é o instrumento básico da política
territorial e de orientação aos agentes públicos e privados sobre a forma de ocupação do
solo no DF.
O citado instrumento de planejamento urbano tem como objetivo, dentre outros, ocupação
do vazio urbano, o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada e a oferta de áreas
para equipamentos públicos, habitacional e/ou comercial, estando, assim, o Estudo
Preliminar Urbanístico proposto para o Residencial Sobradinho em consonância com
estes objetivos.
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 Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010 (Sistema Distrital de Unidades de
Conservação da Natureza):
O presente arcabouço legal institui o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da
Natureza – SDUC, bem como estabelece critérios e normas para a criação, implantação,
alteração e gestão das UCs no território do Distrito Federal.
O Residencial Sobradinho não irá impactar diretamente nenhuma categoria de UC
distrital.
 Lei nº 041, de 13 de setembro de 1989 (Política Ambiental do Distrito Federal):
O presente arcabouço legal obriga a realização de estudo de impacto ambiental para
construção, instalação e operação de empreendimentos ou atividades potencialmente
causadores de significativa degradação ao meio ambiente.
A atividade de parcelamento de solo necessária para construção e ocupação do
Residencial Sobradinho foi considerada pelo IBRAM como empreendimento que pode
causar significativa degradação ao meio ambiente, portanto, exigiu-se a elaboração deste
estudo ambiental para possibilitar a análise dos impactos ambientais efetivos ou
potenciais da referida atividade.
 Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995 (Parcelamento de Solo para Fins Urbanos):
O presente arcabouço legal estabelece os procedimentos para aprovação do
parcelamento de solo, entre os quais destaca a etapa do licenciamento ambiental,
procedimento administrativo o qual a Terracap está seguindo todo o rito, como por
exemplo, a apresentação do presente EIA.
 Lei nº 1.869, de 21 de janeiro de 1998 (Instrumentos de Avaliação de Impacto
Ambiental):
O presente arcabouço legal estabelece o EIA/RIMA entre os instrumentos de avaliação de
impacto ambiental de atividades e empreendimentos considerados efetiva ou
potencialmente poluidores.
A definição do instrumento específico compete ao órgão ambiental do Distrito Federal –
IBRAM, de acordo com as características do empreendimento em processo de
licenciamento ambiental.
O IBRAM exigiu a apresentação deste EIA para avaliar os impactos ambientais e as
medidas de controle durante as fases de construção e ocupação do Residencial
Sobradinho.

42

 Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001 (Política Distrital de Recursos Hídricos):
O presente arcabouço legal institui a Política de Recursos Hídricos e o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Tem como objetivo promover a
utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento
humano sustentável.
É instrumento da Política Distrital de Recursos Hídricos a obtenção de outorga do direito
de uso de recursos hídricos, que será objeto de requerimento junto à ADASA, pela
Terracap, tanto para lançamento de águas pluviais quanto para perfuração e uso de
poços tubulares profundos para abastecimento.
 Lei nº 4.329, de 5 de junho de 2009 (Proibição de Queima de Restos Vegetais e Lixo):
O presente arcabouço legal dispõe que em todo território do DF é proibida a queima de
restos vegetais e lixo. Restos vegetais e lixo devem ser dispostos em locais adequados
temporariamente, até a coleta executada pelo SLU.
 Lei nº 5.418, de 24 de novembro de 2014 (Política Distrital de Resíduos Sólidos):
O presente arcabouço legal estabelece os princípios, procedimentos, normas e critérios
referentes à geração, ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte,
ao tratamento e à destinação final dos resíduos sólidos no território do DF, visando ao
controle da poluição e da contaminação, bem como à minimização de seus impactos
ambientais.
Durante a construção do Residencial Sobradinho, a Terracap deve se responsabilizar pelo
gerenciamento dos resíduos da construção civil. Ao iniciar a ocupação dos lotes do citado
parcelamento, os futuros moradores que gerarem carga ou volume tipificado como grande
gerador, nos termos do inciso II, artigo 2º, da Lei Distrital nº 5.610/2016, devem se
responsabilizar pelo manejo de seus resíduos sólidos.
 Decreto nº 12.960, de 28 de dezembro de 1990 (Regulamenta a Política Ambiental do
Distrito Federal):
A construção e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, capazes de causar
degradação ambiental, dependem de licenciamento ambiental.
Por ser o parcelamento de solo urbano considerado atividade utilizadora de recursos
naturais, potencialmente poluidora e capaz de degradar o meio ambiente, a Terracap
deve requerer ao IBRAM a LP para aprovar a concepção do Residencial Sobradinho e
propiciar a instalação e ocupação da poligonal do empreendimento, requerer e obter as
licenças de instalação e operação, respectivamente.
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 Decreto nº 14.783, de 17 de junho de 1993, alterado pelo Decreto nº 23.585, de 5 de
fevereiro de 2003 (Patrimônio Ecológico):
O presente arcabouço legal define as espécies arbóreo-arbustivas consideradas
tombadas como patrimônio ecológico do Distrito Federal e que são imunes ao corte em
áreas urbanas, bem como os critérios de inclusão das espécies arbóreo-arbustivas a
serem inventariadas.
As árvores que se encontram na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho foram inventariadas, visando a aplicação da compensação florestal através do
plantio de 30 mudas de árvores típicas do Cerrado para cada árvore nativa suprimida e de
10 mudas nativas para cada árvore exótica ao Cerrado erradicada devido à construção do
mencionado empreendimento. Informe-se que há grupos estudando modificação do
referido Decreto, portanto, esse quantitativo pode sofrer posteriores modificações a luz da
legislação vigente e a critério do órgão ambiental.
 Decreto nº 23.585, de 5 de fevereiro de 2003 (Altera dispositivos do Decreto nº
14.783/1993):
O presente arcabouço dispõe que a erradicação de um espécime nativo ou de um
espécime exótico, acarretará ao seu responsável, a obrigatoriedade do plantio de 30 e 10
mudas, respectivamente, de espécies nativas, podendo essa quantidade, a critério do
órgão ambiental, ser reduzida em até 50%, desde que a compensação seja revertida em
benefício do meio ambiente, dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo e das UCs do DF
na forma de prestação de serviço, doação de equipamento e/ou execução de obras por
intermédio de acordo formal.
Desta forma, até 50% da compensação florestal definida para o empreendimento, a partir
do inventário florestal efetuado na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho, poderá ser convertida, desde que autorizada pelo órgão ambiental, em
benefício do meio ambiente das UCs do DF na forma de prestação de serviço, doação de
equipamento e/ou execução de obras. Informe-se que há grupos estudando modificação
do referido Decreto, portanto, esse quantitativo pode sofrer posteriores modificações a luz
da legislação vigente e a critério do órgão ambiental.
 Decreto nº 28.864, de 17 de março de 2008 (Regulamenta a Lei nº 992/1995):
O presente arcabouço legal, através do art. 14, institui que o licenciamento ambiental
deve obedecer à legislação pertinente e, sempre que possível, os estudos ambientais
devem ser realizados e examinados concomitantemente aos estudos e projetos
urbanísticos.
O rito do licenciamento ambiental/urbanístico está tramitando, por meio da elaboração dos
estudos/projetos, e respectivas análises, no devido espaço temporal, nos órgãos
competentes.
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 Resolução ADASA nº 350, de 23 de junho de 2006 (Outorga do direito de uso dos
recursos hídricos em corpos de água):
O presente arcabouço legal dispõe os procedimentos gerais para requerimento e
obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos em corpos de água de
domínio do DF e em corpos de água delegados pela União e Estados.
Caso necessário, devem-se requerer as outorgas prévias para perfuração de poços
tubulares e lançamento de águas pluviais em corpo receptor, e, em seguida, as
respectivas outorgas de direito de uso.
 Resolução ADASA nº 009, de 8 de abril de 2011 (Outorga de Lançamento):
O presente arcabouço legal institui os procedimentos gerais para requerimento e
obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de domínio do
DF.
O projeto de concepção de drenagem pluvial desenvolvido para o Residencial Sobradinho
prevê a realização de lançamento, em consonância com o disposto na referida Resolução
quanto à vazão máxima de lançamento de 24,4 L/s x ha. Além disso, prevê as bacias de
qualidade e quantidade de forma a atender o ato normativo.
Cabe mencionar que foi requerida a outorga prévia para lançamento de águas pluviais no
córrego Brejo do Lobo (Volume IV), conforme especificado no item 8.5.4 – Demais
Exigências Legais.
 Instrução Normativa do IBRAM nº 76, de 5 de outubro de 2010, complementada pela
Instrução Normativa do IBRAM nº 01, de 16 de janeiro de 2013 (Cálculo da Compensação
Ambiental):
A IN nº 76/2010 estabelece procedimentos para o cálculo da Compensação Ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental negativo e não mitigável, licenciados
pelo IBRAM, conforme instituído pelo art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000.
A IN nº 01/2013 estabelece critérios objetivos para a definição do Valor de Referência –
VR utilizado no cálculo da Compensação Ambiental, conforme método proposto na
Instrução n° 076 /2010.
Deverá ser calculada compensação ambiental para a atividade de parcelamento de solo,
objeto deste EIA, porém em sua fase de instalação, tendo em vista os valores que
compõem o VR.
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4. ZONEAMENTOS
4.1. Político-Administrativo
O parcelamento de solo de interesse social proposto está inserido em duas Regiões
Administrativas: RA V – Sobradinho I, porção referente à área do Estudo Preliminar
Urbanístico, e RA XXVI – Sobradinho II, poligonal que corresponde à Área de
Parcelamento Futuro - APF, conforme se observa no Mapa 01 – Localização e Acessos
Viários (Volume III).
4.2. Territorial
O planejamento territorial do Distrito Federal é estabelecido pela LC nº 803/2009
(DISTRITO FEDERAL, 2009). O mencionado arcabouço foi atualizado por meio da LC nº
854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), publicada no Diário Oficial do Distrito Federal –
DODF em 17/12/2012.
O PDOT institui o Macrozoneamento do Distrito Federal, com a divisão de seu território
nas seguintes zonas (art. 59): Macrozona Urbana, Macrozona Rural e Macrozona de
Proteção Integral. A Macrozona Urbana se divide em:
“Art. 59 – A Macrozona Urbana se divide nas seguintes zonas:
I – Zona Urbana do Conjunto Tombado;
II – Zona Urbana de Uso Controlado I;
III – Zona Urbana de Uso Controlado II;
IV – Zona Urbana Consolidada;
V – Zona Urbana de Expansão e Qualificação;
VI – Zona de Contenção Urbana”.

De acordo com os dispositivos da LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009),
atualizada pela LC n° 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), a ADA está inserida em
Zona Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ, conforme indica o Mapa 03 –
Zoneamento Territorial (Volume III).
Segundo a LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), ZUEQ é composta por “áreas
propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação
direta com áreas já implantadas”, devendo ser planejada e ordenada para o
desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de
acordo com as seguintes diretrizes:
“Art. 75 – Esta Zona deve ser planejada e ordenada para o
desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, de acordo com as seguintes diretrizes
(...)
I – estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as
localidades existentes;
II – aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado para
qualificação, ocupação e regularização do solo;
(...)
IV – Construir áreas para atender às demandas habitacionais;
(...)

46

VII – planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para a
ocupação considerando-se a capacidade suporte da bacia hidrográfica de
contribuição do lago Paranoá.”

 Conectores Ambientais:
Os Conectores Ambientais “consistem em um conjunto de espaços lineares que, por seus
atributos naturais, tais como vales fluviais e fragmentos de vegetação nativa, favorecem a
interligação de sistemas naturais”.
Na LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela LC nº 854/2012
(DISTRITO FEDERAL, 2012) é estabelecida a Estratégia de Integração Ambiental do
Território, que “visa promover maior integração e articulação entre os espaços naturais e
construídos, favorecendo o fluxo biótico e a manutenção dos aspectos funcionais dos
ecossistemas naturais e construídos, de forma a assegurar a biodiversidade local, para a
contínua melhoria da qualidade de vida”, sendo a integração ambiental reforçada pela
configuração e implantação de conectores ambientais e de corredores ecológicos.
Ao Sul da poligonal de estudo, a uma distância aproximada de 600 m, situa-se o conector
ambiental XIV-Ribeirão Sobradinho/córrego Paranoazinho, conforme visualizado na
Figura 6, o qual não interfere com a área de estudo.
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Figura 6 – Conector ambiental mais próximo à área de estudo.



Áreas de Proteção de Manancial – APMs:

As Áreas de Proteção de Mananciais – APM são definidas como porções do território que
apresentam situações diversas de proteção em função da captação de água destinada ao
abastecimento público. São aquelas destinadas à recuperação ambiental e à promoção
do uso sustentável nas bacias hidrográficas a montante dos pontos de captação de água
destinada ao abastecimento público, sem prejuízo das atividades e ações inerentes à
competência da concessionária de serviço público autorizada a captar e distribuir água de
boa qualidade e em quantidade suficiente para o atendimento da população, cabendo a
gestão e o monitoramento aos órgãos gestores do desenvolvimento territorial e urbano e
da política ambiental do Distrito Federal.
Segundo a Figura 7, a ADA não está inserida em quaisquer APM. A mais próxima é a
Mestre D’armas, distante aproximadamente 2.700 metros.
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Figura 7 – Áreas de Proteção de Mananciais – APMs próximas à poligonal de estudo.

4.3. Ambiental
Conforme preconiza a Lei Federal nº 9.985 (BRASIL, 2000), que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, e a Lei Complementar Distrital nº 827
(DISTRITO FEDERAL, 2010), que institui o Sistema Distrital de Unidades de Conservação
– SDUC, Unidade de Conservação – UC é um espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevante,
legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos,
sob-regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.
O Mapa Ambiental do Distrito Federal (INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, 2014) e o
Mapa 04 – Zoneamento Ambiental (Volume III) mostram que o empreendimento está
integralmente inserido na Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central, que
consiste numa UC de uso sustentável, cujo órgão gestor é o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio.
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Portanto, conforme o disposto no art. 1º da Resolução do CONAMA nº 428 (BRASIL,
2010), para o licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, que possam afetar unidade de conservação (UC) específica ou sua zona de
amortecimento (ZA), com fundamento no EIA/RIMA, e que estejam inseridos em faixa de
3,0 quilômetros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, o órgão
ambiental licenciador, neste caso o IBRAM, solicitará autorização do órgão responsável
pela administração da respectiva UC.
Quanto ao raio de 3 quilômetros, nos casos das áreas urbanas consolidadas, APA ou
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, não é necessário solicitar autorização
ao órgão gestor, conforme §2º, art. 1º da referida Resolução.
Assim, tendo em vista o disposto no inciso 1º, art. 5º da Resolução do CONAMA nº
428/2010 (BRASIL, 2010), o órgão ambiental deverá solicitar autorização, quanto ao
processo de licenciamento ambiental, ao setor do ICMBio responsável pela gestão da
APA do Planalto Central e ao IBRAM como gestor das UCs inseridas no raio de 3 km da
ADA, que estão listadas no Quadro 3.
Quadro 3 – Unidades de Conservação inseridas no raio de 3,0 km em relação à ADA
Áreas Protegidas

Parque Ecológico

Nome

Instrumento Legal
(criação)

Canela de Ema1

Lei nº 1.400/1997

Jequitibás

Decreto nº 16.239/1994

Sobradinho II

Lei nº 923/1995

Categoria

Órgão
Gestor

Uso Sustentável

IBRAM

Viva Sobradinho

 Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central:
A APA do Planalto Central, criada pelo Decreto Federal s/nº, de 11 de janeiro de 2002
(BRASIL, 2002), cujo órgão gestor é o ICMBio, recobre cerca de 65% do território do
Distrito Federal, incluindo ainda parte dos municípios de Planaltina de Goiás e Padre
Bernardo (Goiás), situados ao Norte do território distrital.
Abaixo seguem os objetivos da citada UC, conforme dispõe o arcabouço legal citado, para
garantir o uso racional dos recursos naturais e a proteção do patrimônio ambiental e
cultural da região:
 Proteger os mananciais;
 Regular o uso dos recursos hídricos, e
 Regular o parcelamento do solo.

1

Nota: A Lei Distrital nº 1.400/1997, de 10 de março de 1997 (DISTRITO FEDERAL, 1997), foi declarada
inconstitucional pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Conforme se
observa no seguinte link: <http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2015/outubro/lei-que-criou-ecologicocanela-de-ema-e-declarada-inconstitucional-1>. Acesso, abril de 2017.
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A referida UC teve seu Plano de Manejo aprovado por meio da Portaria nº 28/2015 –
ICMBio (BRASIL, 2015), cujo zoneamento estabelecido e Mapa 04 – Zoneamento
Ambiental (Volume III), mostram que a área de estudo (ADA) está inserida em Zona Uso
Sustentável – ZUS, que tem como objetivo disciplinar o uso do solo, por meio de diretrizes
de uso e de ocupação do solo, no que tange aos princípios do desenvolvimento
sustentável.
É mister informar ainda que em áreas urbanas inseridas na mencionada zona, deve-se
atender as seguintes diretrizes:
 A impermeabilização máxima do solo fica restrita a 50% da área total da gleba do
parcelamento;
 Os parcelamentos urbanos deverão adotar medidas de proteção do solo, de modo a
impedir processos erosivos e assoreamento de nascentes e cursos d'água;
 As atividades e empreendimentos urbanos devem favorecer a recarga natural e
artificial de aquíferos;
 Fica proibido o corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas verdes
delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários.
4.4. Hidrográfico
O Zoneamento Hidrográfico correlaciona a poligonal de estudo em relação ao Mapa
Hidrográfico do Distrito Federal (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE,
2016), fundamental para a gestão ambiental que considera a bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e gerenciamento.
Segundo Mapa 05 – Zoneamento Hidrográfico (Volume III), o parcelamento de solo
objeto deste estudo está inserido nas sub-bacias dos córregos Sansão e Brejo do Lobo,
unidades hidrográficas dos ribeirões da Contagem e Sobradinho, respectivamente,
pertencentes, às bacias do rio Maranhão e São Bartolomeu, e regiões hidrográficas do
Tocantins/Araguaia e Paraná.
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
5.1. Meio Físico
5.1.1. Geologia
Para a realização da caracterização geológica, seguiu-se a seguinte metodologia:
inicialmente foi realizada uma pesquisam bibliográfica em artigos científicos que
caracterizam a geologia local, assim como foi verificada a localização das áreas de
influência na cartografia oficial de Geologia do DF; posteriormente foi feita uma expedição
a campo, no dia 15/12/2016, abrangendo a ADA e AID, para verificação e descrição de
afloramentos na área; e por fim, foi confeccionado o texto a seguir, baseado em dados
secundários juntamente com dados coletados em campo.
 Geologia regional
A área de estudo está inserida na porção central da Província Estrutural Tocantins, a qual
consiste em uma importante zona orogênica de idade Neoproterozóica, formada
provavelmente a partir do processo colisional entre antigos blocos continentais,
correspondentes aos crátons Amazônicos e São Francisco e o Bloco Paranapanema. A
amalgamação desses continentes ocorreu durante o Ciclo Brasiliano e foi responsável
pela formação de cinturões de dobras e empurrões, conhecidos como Faixa Brasília,
Faixa Araguaia e Faixa Paraguai.
A Faixa Brasília ocupa a porção centro-leste da Província Tocantins e estende-se ao
longo da direção norte-sul por cerca de 1100 km (FUCK, 1994). As principais unidades
sedimentares e metassedimentares da Faixa Brasília apresentam deformação tectônica
progressivamente mais intensa em direção a oeste, acompanhada por crescente
metamorfismo na área cratônica a metamorfismo de fácies anfibolito e granulito na porção
ocidental.
O Distrito Federal está inserido na Faixa Brasília (MARINI et al. 1981) na transição das
porções de maior grau metamórfico e de menor grau metamórfico. Esta região é
compartimentada geologicamente em quatro principais unidades, os grupos Canastra e
Paranoá com idade Meso/Neoproterozóica e os grupos Araxá e Bambuí de idade
Neoproterozóica, além dos solos e aluviões de idade Cenozóica, contribuindo,
respectivamente, com 15%, 65%, 5% e 15% da área total do DF (CAMPOS, 2004). Estas
unidades litoestratigráficas são limitadas por superfícies de cavalgamentos regionais
denominados Sistema de Cavalgamento Paranã (Grupo Paranoá sobre Grupo Bambuí),
Sistema de Cavalgamento São Bartolomeu (Grupo Canastra sobrepondo os grupos
Paranoá e Bambuí), Sistema de Cavalgamento Descoberto (Grupo Araxá sobre Grupo
Paranoá).
Os quatro conjuntos litológicos apresentam contexto tectônico regional e de ambientes de
formação mais complexos e não serão tratados com evidência neste trabalho.
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Figura 8 – Recomposição litoestratigráfica do DF. Os cavalgamentos provocam
inversões estratigráficas onde o Grupo Canastra ocorre sobre os grupos Paranoá e
Bambuí, o Grupo Paranoá sobre o Grupo Bambuí e o Grupo Araxá sobre o Paranoá.
Fonte – Freitas-Silva; Campos (1998).

 Área de Influência Indireta – AII
A geologia da AII foi determinada com base em dados secundários, provenientes do
Mapa Geológico do Distrito Federal elaborado por Freitas-Silva; Campos (1998) na escala
de 1:100.000, em que foram identificadas as mesmas unidades geológicas pertencentes a
ADA e a AID, com exceção das rochas do Grupo Paranoá, unidade Metarritmito Arenoso
(R3) e das rochas do Grupo Canastra (Cf e Ccf).
A descrição detalhada das unidades encontradas na ADA e AID estão em seus
respectivos tópicos.
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A seguir são apresentadas as descrições das unidades que foram encontradas apenas na
AII.


Unidade Metarritmito Arenoso – MNPpr3

De acordo com Campos (2004) os metarritmitos são caracterizados por intercalações
irregulares de quartzitos finos, brancos e laminados com camadas de metassiltito,
metalamintos e metassiltito argilosos com cores cinza escuro, quando frescos, que
passam para tons rosados a avermelhados, quando próximos à superfície. Além do
acamamento, podem ser observadas estratificações do tipo sigmoidais e hummockys e
marcas onduladas. Localmente são observados pacotes de até 10 metros de espessura
que destacam do conjunto rítmico. A espessura total deste conjunto pode alcançar 90
metros (FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998).


Grupo Canastra – MNPcf e MNPccf

De acordo com Freitas-Silva; Campos (1998) o Grupo Canastra é subdividido em três
formações: Serra do Landim, Paracatu e Chapada dos pilões. A Formação Paracatu é
subdividida nos membros Morro do Ouro e Serra da Anta. A Formação Chapada dos
Pilões é dividida em dois membros: Serra de Urucânia e Serra da Batalha (FREITASSILVA; DARDENNE 1994). Os litotipos observados no DF (MNPcf e MNPccf) são
correlacionáveis às Formações Serra do Landim e Paracatu (FREITAS-SILVA;
DARDENNE, 1994).
A unidade MNPcf é composta por sericita filitos, quartzo- sericita filitos, com ocasionais
ocorrências de filitos ricos em matéria orgânica (FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998).
A unidade MNPccf é composta por clorita filitos, sericita-clorita filitos, calcifilitos, raras
lentes de mármores cinza e finos e quartzitos em camadas centimétricas ou em lentes
decamétricas (FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998).
 Área de Influencia Direta – AID
A AID é composta pelas mesmas unidades litológicas da ADA e serão descritas no tópico
seguinte.
 Área Diretamente Afetada – ADA
Conforme Mapa 08 – Geologia (Volume III), a ADA é composta por rochas do Grupo
Paranoá, unidades Psamo-Pelito-Carbonatada (PPC), Metarritmito Argiloso (R4) e
Quartzito médio (Q3).
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Unidade Psamo-Pelito-Carbonatada – MNPppc

Esta unidade é composta por lentes de metacalcários, camadas e lentes de quartzitos
pretos e grossos interdigitados com metassiltitos e metargilitos com cores amareladas,
que passam a tons rosados quando alterados (CAMPOS, 2004). Segundo Freitas-Silva;
Campos (1998) as lentes de mármores finos podem conter estruturas algais do tipo
estromatólitos colunares e cônicos. Sua espessura varia de 120 a 150 metros.


Unidade Quartzito Médio – MNPpq3

Esta unidade é composta por quartzitos finos a médios, brancos ou rosados, silicificados e
intensamente fraturados e sustenta o relevo de chapadas elevadas em cotas superiores a
1.200 m (CAMPOS, 2004).
Segundo Freitas-Silva; Campos (1998) apresentam estratificações cruzadas tabulares,
acanaladas e do tipo espinha de peixe, além de marcas onduladas assimétricas.


Unidade Metarritmito Argiloso – MNPpr4

De acordo com Campos (2004) os metarritmitos argilosos desta unidade são constituídos
por intercalações regulares de quartzitos e metapelitos, com espessuras bastante
regulares da ordem de 1 a 3 cm. Apenas raramente são discriminados pacotes
decimétricos de metassiltito maciços. Os níveis arenosos apresentam estruturas do tipo
laminações cruzadas, laminações truncadas por ondas e hummockys. Esta unidade
apresenta espessuras variando de 100 a 150 metros (FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998).
Na ADA não há exposição das rochas das unidades Quartzito médio (Q3), Psamo-PelitoCarbonatada (PPC) e Metarritmito Argiloso (R4) estando essas recobertas por solos. A
unidade Metarritmito Argiloso (R4) aflora na AID, na porção Norte a aproximadamente 80
metros da ADA, associados ao relevo movimentado e a solos rasos (cambissolos).
O afloramento apresenta alto grau de alteração devido aos efeitos do intemperismo, e
correspondem a intercalações de metapelitos e quartzitos finos (Foto 1).
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Foto 1 – Afloramento de intercalações centimétricas de metapelitos e quartzitos finos.
Localização: 197.591 E / 8.271.515 N.

5.1.2. Geomorfologia
Conforme Martins; Baptista (1998), o Distrito Federal situa-se em uma das porções mais
elevadas do Planalto Central, que segundo King (1957) e Braun (1971), corresponde a
remanescentes dos aplainamentos resultantes dos ciclos de erosão Sulamericano e
Velhas, que se desenvolveram entre o Terciário Inferior e Médio, e entre o Terciário Médio
e Superior, respectivamente.
As características geomorfológicas da paisagem do domínio morfoclimático do Cerrado
são resultados de uma interação de regime climático tropical com fatores litológicos,
edáficos e bióticos, conforme Ab’Saber (1977) apud Martins; Baptista (1998). No DF a
paisagem é compartimentada pelo controle lito-estrutural, sendo as feições mais
marcantes o Domo de Brasília e as bacias estruturais onde se localizam os vales do rio
São Bartolomeu (rochas do Canastra), do rio Descoberto (rochas do Araxá) e o Vale do
rio Maranhão (porções carbonáticas do PPC do Paranoá).
O presente capítulo terá como base o Estudo Geomorfológico do Distrito Federal
elaborado pela Codeplan (1984), cuja compartimentação geomorfológica separa 2
pediplanos, residuais de superfície de aplainamento nas cotas mais elevadas, depressões
interplanálticas e planícies.
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Para a caracterização geomorfológica das áreas de influência, inicialmente foi feita
pesquisa bibliográfica em artigos científicos, seguida da verificação da cartografia de
geomorfologia, conforme Codeplan (1984). Posteriormente, realizou-se expedição a
campo para registro da paisagem na ADA, e por fim, a descrição dos compartimentos em
que a AII e AID estão inseridas.
 Área de Influência Indireta – AII
As compartimentações geomorfológicas presentes na AII estão ilustradas no Mapa 09 –
Geomorfologia (Volume III). O citado mapa, foi elaborado em escala de 1:300.000 a
partir do Atlas do Distrito Federal confeccionado pela Codeplan em 1984. As
compartimentações são as mesmas contidas na AID e serão descritas no respectivo
tópico, com exceção do compartimento Pediplano Contagem-Rodeador, que ocorre
exclusivamente na AII.
O Pediplano Contagem-Rodeador apresenta as cotas mais elevadas, entre 1.200 e
1.400m (MARTINS; BAPTISTA, 1998).
 Área de Influência Direta – AID
As compartimentações geomorfológicas presentes na AID estão descritas abaixo e
ilustradas no Mapa 09 – Geomorfologia (Volume III).
 O Pediplano Contagem Rodeador apresenta as cotas mais elevadas, entre
1.200 e 1.400m (MARTINS; BAPTISTA, 1998);
 Depressões Interplanálticas e o Planalto Dissecado do Alto Maranhão abrangem
áreas menores e mais baixas que os outros compartimentos, com altitudes entre 800 a
950m (MARTINS; BAPTISTA, 1998);
 As Planícies Aluviais e Alveolares correspondem às áreas mais baixas e de
formações mais recentes (MARTINS; BAPTISTA, 1998); e

O Pediplano de Brasília está embutido no Pediplano Contagem-Rodeador,
ocupa uma extensa área, com cotas que variam de 950 a 1.200m.
 Área de Diretamente Afetada – ADA
Conforme se observa no Mapa 09 – Geomorfologia (Volume III) e na proposta de
compartimentações geomorfológicas do DF pela Codeplan (1984), a ADA se localiza no
Pediplano Brasília, com cotas que variam de 950 a 1.200m. O Pediplano de Brasília está
embutido no Pediplano Contagem-Rodeador, através de ruptura nítida, que aparece na
paisagem sob a forma de degraus. No Pediplano predominam chapadas, chapadões e
interflúvios tabulares cobertos por materiais oriundos das áreas mais altas. A geração do
Pediplano de Brasília é considerada do Cretáceo Superior, e foi gerada por ciclo de
erosão, com característica de clima seco, em que predominaram processos de
desagregação de rochas (MARTINS; BAPTISTA, 1998). Na ADA predomina o relevo
plano conforme observado na Foto 2.
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Foto 2 – Área plana da ADA.

5.1.3. Hidrogeologia
O Distrito Federal está localizado na denominada Província Hidrogeológica do Escudo
Central, que inclui parte da Faixa de dobramentos Brasília e se estende para
Norte/Nordeste, ocupando a Faixa de dobramentos Paraguai/Araguaia e a parte sul do
Cráton Amazônico. Esta província é amplamente dominada por aquíferos fraturados
cobertos por mantos de intemperismo com características físicas e espessuras variáveis
(CAMPOS, 2004).
O Distrito Federal está situado em um alto regional que não apresentam grandes
drenagens superficiais, e é um divisor natural de três grandes bacias hidrográficas. Por
esse motivo, as aguas subterrâneas tem função estratégica na manutenção de vazões
dos cursos superficiais e no abastecimento de núcleos rurais, urbanos e condomínios que
estão situados fora do Sistema Integrado da CAESB ou ainda em áreas onde não existem
sistemas alternativos de captação de pequenas drenagens.
Em estudos hidrogeológicos comumente se classificam as unidades geológicas de acordo
com a importância das rochas para os aquíferos, em função das suas propriedades
intrínsecas (porosidade e permeabilidade), condições de ocorrência (extensão, espessura
e estrutura) e explotabilidade (fácil, regular ou difícil) (GONÇALVES et al., 2007).
Os aquíferos são divididos em dois domínios: poroso e fraturado.
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Os aquíferos do domínio poroso estão associados ao manto de intemperismo, no qual a
água está armazenada nos espaços intergranulares constituintes (solos e saprólitos)
(GONÇALVES et al, 2007). Os aquíferos porosos possuem importante papel no processo
de recarga do aquífero.
Freitas-Silva; Campos (1998) propõem quatro sistemas baseado nas condutividade
hidráulica e espessuras dos solos, são eles: P1, P2, P3 e P4.
Os aquíferos do domínio fraturado são caracterizados pelos meios rochosos onde os
espações ocupados pela água são as descontinuidades planares, ou seja, planos de
fraturas, microfalhas, diaclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas (CAMPOS, 2004).
Os parâmetros hidrodinâmicos do domínio fraturado são muito variáveis em função do
tipo de rocha (podendo variar significativamente em um mesmo tipo de rocha), sendo que
a densidade das descontinuidades no corpo rochoso é fator principal que controla a
condutividade hidráulica desses aquíferos.
Sendo assim, o DF apresenta 4 sistemas aquíferos denominados: Bambuí, Araxá,
Paranoá e Canastra. O sistema Paranoá foi subdividido nos subsistemas S/A, A, R 3/Q3,
R4 e PPC. O sistema Canastra foi subdividido nos subsistemas F e F/Q/M. Os sistemas
Bambuí e Araxá não apresentam subdivisões no DF.
 Área de Influência Indireta – AII
Conforme o conforme Mapa 09 – Hidrogeologia (Volume III), elaborado em escala de
1:100.000 a partir do inventário hidrogeológico dos recursos hídricos superficiais do
Distrito Federal de 1998 a AII possui todos os sistemas do domínio poroso no DF. Suas
características estão descritas no Quadro 4.
Quadro 4 – Sistemas de aquíferos do domínio poroso no Distrito Federal e entorno suas características
Sistema

Solo Predominantes

Condutividade
Hidráulica (m/s)

Espessuras médias
Total/Saturada (m)

Unidade
Subjacente

P1

Latossolo vermelho e
Neossolo quartzarênico

10-6 a 10-4

> 20/10

Grupo Paranoá
(Q3, R3, S).

P2

Latossolo vermelhoamarelo

10-7 a 10-6

>20/>10

Paranoá (A e S),
Canastra e
Bambuí.

P3

Latossolos vermelhos
argilosos. Localmente
cambissolos

10-7 a 10-8

10 a 5/variável

Paranoá (R4) e
Porções do G.
Araxá.

Paranoá (A, R4,
PPC), Araxá e
Canastra
Fonte – Modificado por Geo Lógica de Freitas-Silva; Campos (1998) e Souza; Campos (2001).
P4

Cambissolo e Neossolo
litólico

Muito baixa

Pouco metros/muito
raso a ausente

Quanto ao domínio fraturado da AII, este é dividido conforme o Quadro 5 onde são
apresentadas suas características gerais.
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Quadro 5 – Classificação dos sistemas e subsistemas aquíferos do domínio fraturado da AII
Sistema

Paranoá

Canastra

Subsistema

Vazão Média (l/h)

Litologia Predominante

R3/Q3

12.200

Quartzitos (Q3) e intercalações de quartzitos e
metassiltitos (R3)

R4

6.100

Intercalações regulares de quartzitos finos e
metassiltitos (R4)

PPC

9.100

Metapelitos, ardósias e metacarbonáticas.

F/Q/M

33.000

Filitos com associações de quartzitos e
mármores

F
7.500
Fonte – Modificado por Geo Lógica Souza; Campos, 2001.

Filitos

 Área Indiretamente Afetada – AID
De acordo com o Mapa 10 – Hidrogeologia (Volume III), elaborado em escala de
1:100.000 a partir do inventário hidrogeológico dos recursos hídricos superficiais do
Distrito Federal de 1998 a AID possui os sistemas do domínio poroso: P 1, P2 e P4.
Os sistemas P1 e P4 também ocorrem na ADA serão detalhados no respectivo tópico. As
características gerais do sistema P2 foram apresentados no Quadro 4.
Quanto ao domínio fraturado, na AID ocorrem os mesmos subsistemas da ADA que serão
discorridos a seguir.
 Área Diretamente Afetada – ADA
Segundo o Mapa 10 – Hidrogeologia (Volume III), na ADA ocorrem os sistemas P1 e P4
(domínio poroso), desenvolvido sobre o subsistema PPC, R4 e R3/Q3 (domínio fraturado).
O sistema P1 caracteriza aquíferos do tipo intergranulares contínuo, livres, de grande
extensão lateral, com importância hidrogeológica local relativa elevada. Assim, representa
o sistema com maior risco natural à contaminação por diversos tipos de poluentes
potenciais (FREITA-SILVA; CAMPOS, 1998).
O sistema P4 é composto por aquíferos intergranulares, descontínuos e livres. Possui
condutividade hidráulica muito baixa. Seu aproveitamento é feito por poços escavados
rasos. Ocorre em relevo movimentado em vales dissecados. Sua importância
hidrogeológica local é negligenciável (FREITA-SILVA; CAMPOS, 1998).
Segundo Freitas-Silva; Campos (1998), o subsistema PPC corresponde a aquíferos
descontínuos, com alta variabilidade lateral, com condutividade hidráulica baixa a
elevada. Localmente esses aquíferos possuem elevado grau de carstificação. Sua
importância hidrogeológica local é variável e a média das vazões é 9,1m 3/h.
O subsistema R4 é composto por aquíferos restritos lateralmente, descontínuos e livres.
Sua condutividade hidráulica é baixa e sua importância hidrogeológica local é pequena. A
média das vazões é 6,14m3/h (FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998).
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Por fim, o subsistema R3/Q3 é descrito por Freitas-Silva; Campos (1998) como aquíferos
descontínuos com extensão lateral variável, livres ou confinados. Sua condutividade
hidráulica é média e importância hidrogeológica local grande. A média das vazões é
12,2m3/h.
Ensaios de infiltração:
Os métodos de infiltração in situ têm como principal característica avaliar a infiltração da
água verticalmente, possibilitando a avaliação do potencial superficial dos solos à recarga
nos períodos de excedente hídrico (GASPAR et al, 2007). Foram utilizados os métodos:
anéis concêntricos para o ensaio de infiltração superficial e open end hole para o de
infiltração em profundidade.
Estes dois métodos foram realizados simultaneamente em cada um dos dois pontos
situados na ADA. Foram realizados no dia 14/01/2017, época chuvosa no DF. Quando os
ensaios foram realizados ocorreram precipitações pluviométricas nos dias anteriores.
Tais métodos serão melhores detalhados em seguida. A Figura 9 e o Quadro 6 mostram
a localização dos ensaios de infiltração.
Quadro 6 – Coordenadas geográficas, em UTM, dos ensaios de infiltração efetuados na ADA
Ponto

Localização

1

197.792 E / 8.268.990 N

2

197.488 E / 8.270.320 N
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Figura 9 – Localização dos ensaios de infiltração realizados.

a) Anéis concêntricos
A primeira etapa consiste em cravar os cilindros metálicos na superfície do solo,
golpeando-os com uma estaca de madeira, até uma profundidade “I”. É importante que os
golpes sejam bem distribuídos ao longo do perímetro do cilindro para evitar uma
deformação desigual do solo. Para verificar se os cilindros foram cravados o mais
horizontalmente possível utiliza-se um nivelador (Foto 3).
Nesse tipo de infiltrômetro a água é adicionada nos dois compartimentos do anel, sendo
que a função do anel externo é evitar a horizontalidade do movimento da água no solo
(Foto 4). Dessa forma, o anel externo deve ser preenchido antes de adicionar água no
cilindro interno e ter o nível d’água sempre acima do nível no anel interno para garantir
que a água do anel interno infiltrará verticalmente (Foto 5).
Ao se preencher o cilindro interno (Foto 5) é medido o valor h0, sendo registrado no
instante t0. Após o decorrer de um tempo tf é medida a altura hf.
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A

B

Foto 3 – Nivelamento dos anéis concêntricos para
que o experimento seja o mais preciso possível.

Foto 4 – Anel externo preenchido por água.

Localização: 197.792 E / 8.268.990 N.

Localização: 197.792 E / 8.268.990 N.

Foto 5 – Rebaixamento do nível da água no cilindro
interno. Nível externo sempre acima do nível interno.

Figura 10 – Desenho esquemático dos anéis
cilíndricos, as setas indicam o fluxo d´água no anel
interno exclusivamente vertical.

Localização: 197.792 E / 8.268.990 N.

Durante a execução dos ensaios, a água infiltrada no solo a partir do compartimento
externo apresenta uma tendência natural de fluir vertical e lateralmente. A saturação do
solo nas porções imediatamente abaixo do compartimento externo permite que a água
infiltrada a partir do compartimento interno infiltre predominantemente na direção vertical.
Com a trena é medida a altura da coluna d'água, somente do compartimento interno, no
tempo inicial e final.
Para evitar que ocorra infiltração com componente lateral a partir do compartimento
interno, é necessário vistoriar constantemente o nível da água no compartimento externo,
que deve sempre apresentar um nível d'água mais elevado que o do compartimento
interno (SOUZA; CAMPOS, 2001).
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A estimativa da condutividade hidráulica vertical é realizada através da aplicação da
Equação:

kv  U .

h
I
.ln 0  m / s 
t
ht

Em que:
KV = condutividade hidráulica vertical;
U = fator de correção (1/60.000);
I = profundidade cravada pelo cilindro (mm);
h0 = coluna de água inicial (mm);
ht = coluna de água final (mm);
t = tempo de ensaio (min.).
Os dados adquiridos no campo foram usados para obter a estimativa do coeficiente
hidráulico em superfície (Kv). O Quadro 8 contém os valores calculados de Kv em cada
ensaio.
b) Open end Hole
Os ensaios do tipo open end hole, utilizados para a avaliação da condutividade hidráulica
vertical (Kv) nas profundidades de 50, 100, 150 e 200cm, por meio da utilização de poços
de observação feitos com escavadeiras e revestidos por tubos de PVC (policloroeteno)
liso com raio de 50cm, cravados no fundo para evitar a perda de água entre o tubo e a
parede do solo. O objetivo de cravar os tubos no solo é garantir que a área de infiltração
seja restrita ao fundo do poço. A Figura 11 ilustra como é realizado o ensaio open end
hole.
Com a utilização de uma trena mediu-se a profundidade (H) de cada cano (do fundo até a
boca do cano). Cada cano foi então preenchido com água até uma altura inicial (h0). A
água infiltra pelo fundo e o nível da água diminui gradativamente até uma altura final (h f).
O tempo em que a água levou de h0 até hf foi criteriosamente medido com um cronômetro
digital.
A estimativa da condutividade hidráulica em profundidade é realizada aplicando-se a
seguinte equação:

kv 

h
r
.2,303.lg 0
4.t
ht

Em que:
kv = condutividade hidráulica (m/s);
r = raio do tubo (m);
∆t = intervalo de tempo do ensaio (s);
h0 = coluna de água inicial (m);
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ht = coluna de água final (m).

Foto 6 – Disposição de canos no solo.

Foto 7 – Tubo de PVC cravado na terra.

Localização: 197.792 E / 8.268.990 N.

Localização: 197.792 E / 8.268.990 N.

ENTRADA DE ÁGUA

Figura 11 – Ilustração do arranjo de tubos PVC, mostrando seus comprimentos e direção do fluxo da água.
Fonte – Modificado por Geo Lógica de Fiori, 2010.

Em geral, em cada ensaio foram realizadas várias medidas para verificação da variação
da condutividade hidráulica vertical com o tempo. Para estimativa do coeficiente hidráulico
em profundidade (Kv), foram feitas medidas das variações da altura da coluna de água
num intervalo de tempo.
Os dados adquiridos no campo foram usados para obter a estimativa do Kv.
Os valores de condutividade hidráulica podem ser classificados em função de intervalos
como apresentado no Quadro 7.
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Quadro 7 – Classificação de magnitudes da condutividade hidráulica
Valores de Kv (m/s)

Magnitude

Exemplo de Materiais

> 10-3

Muito Alta

Cascalho Clasto Suportado / Fratura
com Abertura Maior que 5 mm.

10-3 a 10-5

Alta

Arenito Grosso, Puro e Bem
Selecionado

10-6

Moderada

Arenito Fino a Médio, com Pequena
Quantidade de Matriz
Solo Arenoso

Baixa

Solo Argiloso
Siltito Pouco Fraturado
Grauvaca
Arenito Cimentado

10-7 a 10-8

Siltito Argiloso
Solo Argiloso sem Estruturação
Folhelho
Fonte – Modificado por Geo Lógica de Freeze; Cherry, 1996 e Fetter, 1994.
< 10-8

Muito Baixa

Os valores de Kv obtidos pelos ensaios de infiltração serão apresentados a seguir, e
analisados segundo os intervalos apresentados no Quadro 7.
O Quadro 8 e o Quadro 9 apresentam, respectivamente, os resultados dos métodos
anéis concêntricos e open end hole. Em seguida observa-se um gráfico comparativo das
condutividades hidráulicas obtidas em cada ensaio realizado (Figura 12 e Figura 15).
Quadro 8 – Valores calculados de coeficiente hidráulico superficial (Kv), nos ensaios utilizando o método
dos anéis concêntricos
Ensaio

Kv (m/s)

1

3,95 x 10-5

2

2,56 x 10-5

Quadro 9 – Valores calculados de coeficiente hidráulico (Kv), pelo método open end hole
Ensaio

Kv50 (m/s)

Kv100 (m/s)

Kv150 (m/s)

Kv200 (m/s)

10-5

10-5

10-6

5,47 x 10-8

1,86 x 10-6

9,46 x 10-8

1

1,53 x

2

1,72 x 10-5

1,04 x

6,83 x 10-6

1,64 x

A condutividade hidráulica, expressa por uma dimensão de distância dividida por uma
dimensão de tempo (ex. m/s), representa um coeficiente de proporcionalidade (K) que
depende das características do meio, incluindo, porosidade, tamanho, distribuição, forma
e arranjo das partículas, além da viscosidade e massa específica do fluido (FEITOSA et
al., 2008). Sob o ponto de vista prático, representa à maior ou menor facilidade de um
determinado meio em conduzir água (AZEVEDO, 2012).

66

Os ensaios foram realizados com o intuito de observar o comportamento do solo em
diferentes localidades da ADA. Os ensaios de infiltração foram realizados sobre latossolos
vermelho.

Figura 12 – Análise comparativa das condutividades hidráulicas verticais calculadas a partir do método
anéis concêntricos.

Conforme a análise da Figura 12, observa-se que as condutividades hidráulicas
apresentadas são da ordem de 10-5 o que as classificam como altas, sendo o valor no
ponto 1 menor que no ponto 2. A condutividade hidráulica na superfície possui uma ordem
de grandeza maior que em profundidade devido à bioturbação ser mais efetiva nos
primeiros centímetros dos solos.
Deve-se salientar que os valores obtidos pelo método dos anéis concêntricos
representam as máximas capacidades de infiltração. Esta característica se deve ao fato
de o ensaio ser desenvolvido sob uma carga hidráulica acima da superfície, ou seja, sob
lâmina d’água saturada acima do terreno em que o ensaio é desenvolvido.
Os valores de Kv, pelo método open end hole, foram da ordem de 10-5 e 10-8m/s, cuja
classificação da condutividade hidráulica varia de alta e baixa. Esses valores corroboram
a uniformidade da capacidade de infiltração dos latossolos, conforme comparação entre
diversos estudos realizados nessa classe de solo do DF (SOUZA; CAMPOS, 2001)
(CADAMURO, 2002) (LOUSADA; CAMPOS, 2005).
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(cm)
Figura 13 – Gráficos apresentando os valores de condutividade hidráulica vertical obtidos nos ensaios
com open end hole realizados no ponto 1.

(cm)
Figura 14 – Gráficos apresentando os valores de condutividade hidráulica vertical obtidos nos ensaios
com open end hole realizados no ponto 2.

O gráfico da Figura 15, mostra a comparação dos comportamentos da infiltração da água
a partir dos valores de Kv obtidos dos ensaios do tipo open end hole.
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Figura 15 – Análise comparativa dos ensaios utilizando o método open end hole nas profundidades de 50,
100, 150 e 200 cm.

Conforme a análise da Figura 15, os valores de condutividade hidráulica mensurados
através do método open end hole, tendem a diminuir com a profundidade, em função do
aumento do próprio peso da seção (que reduz a porosidade), à diferença de textura, ao
selecionamento e granulometria no perfil de solo.
Os pontos apresentam valores de condutividade hidráulica em 50cm próximos e de
comportamento alto. A partir dos 100cm esses valores apresentam uma pequena
discrepância, sendo o ponto 1 que apresenta maior valor de Kv. Em 150cm os valores da
Kv apresentam comportamentos muito semelhantes, moderados. Em 200cm esses
valores apresentam valores com uma pequena diferença (sendo o ponto 2 com maior
condutividade hidráulica), ambos com Kv baixas, na ordem de 10-7m/s.
Recarga do aquífero:
Os maiores problemas associados ao uso das águas subterrâneas no Distrito Federal
estão relacionados à sobre-explotação localizada dos aquíferos, à impermeabilização das
áreas de recarga regionais, à má construção dos poços tubulares, à não observação dos
parâmetros de proteção sanitária das obras de captação e à falta de conhecimentos
específicos sobre as disponibilidades hídricas (CAMPOS, 2004).
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No domínio poroso, os mecanismos para recarga são associados às diferentes
características físicas de cada local: geologia, geomorfologia, topografia, pedologia e
hidrogeologia. A importância das áreas de recarga varia em função desses atributos
(FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998). Esse domínio apresenta particularidades devido ao
fato de representar a transição entre a zona vadosa (incluindo a região onde ocorrem as
interações entre o meio externo e os aquíferos) e a zona saturada do aquífero (águas
mais profundas). Essa porção também inclui a região onde se originam os processos de
recarga dos aquíferos (rasos e profundos) a partir da infiltração pluviométrica. (CAMPOS,
2004).
As chuvas e as águas superficiais (drenagens, lagos, lagoas) são fontes de abastecimento
do domínio fraturado. Em termos volumétricos, as águas pluviométricas são insignificantes
para recarga do aquífero fraturado. A intensidade da recarga depende do sistema poroso
de cobertura, das características estruturais e físicas dos litotipos e da posição
geomorfológica. No Distrito Federal, as áreas preferenciais de recarga do domínio fissural
são aquelas que apresentam litologias favoráveis à infiltração (ex. metarritmito arenoso e
quartzito), estruturas com predominância de sistemas rúpteis sobre dúcteis, frequência
alta de descontinuidades não seladas e grau de cimentação pouco elevado.
Segundo Campos (2004), no DF são definidas como áreas de recarga regionais as
regiões com relevo plano e elevado (região de Chapadas Elevadas) recobertas por solos
de textura média a arenosa com elevada capacidade de infiltração. Nestas áreas, o
volume superior a 20% da precipitação total infiltra através da zona vadosa do domínio
poroso para recarregar a zona saturada do domínio do aquífero fraturado (ZOBY, 1999;
CARMELO, 2002).
Na ADA, predomina a cobertura composta por latossolos de textura argilo-arenosa possui
condutividade hidráulica superficial alta (10-5 m/s) e em maiores profundidades – de 50 cm
a 200 cm – moderada a baixa (10-6 m/s a 10-8 m/s). Apresenta declividade predominante
de 0% a 15%, configurando relevo plano a ondulado, condição que favorece a recarga.
Do ponto de vista hidrogeológico, os solos muito desenvolvidos com textura argiloarenosa (latossolos) em relevo plano e permeáveis são fator positivo, pois favorecem a
infiltração, principalmente nas regiões em que ocorrem rochas da unidade Q 3,
alimentando a circulação do aquífero. Porém, nas regiões em que ocorrem as unidades
PPC e R4, a recarga regional é desfavorecida pela natureza pelítica dessas unidades que
não possuem boa permeabilidade, reduzindo a circulação do aquífero.
De acordo com as características apresentadas na ADA, uma pequena porção recoberta
por latossolos e rochas da unidade Q3 (aproximadamente 6%) configuram uma área de
recarga regional, porém, ressaltando que esta porção da ADA está localizada na APF. O
restante da ADA composta por latossolos (P1) e rochas das unidades PPC e R4 em
declividades baixas, apesar de serem áreas favoráveis a infiltração localmente, sendo
configuradas como área de recarga, não representando área de recarga de aquífero
regional devido a natureza pelitica das do aquífero fraturados que apresentam
condutividades hidráulicas baixas.
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Parte da ADA composta por cambissolos (P4) apresentam baixo potencial de recarga,
primeiramente pela natureza pelítica das rochas e por ocorrerem em áreas cuja
declividade favorece o escoamento em detrimento da infiltração.
Por fim, os gleissolos possuem baixas condutividades hidráulicas, por se tratarem de solo
mal drenados e localizados em áreas de afloramento de água.
Ressalta-se que a área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho se
encontra fora da área de recarga regional (localizada na APF), ou seja, o empreendimento
não provocará uma diminuição significativa na recarga dos aquíferos.
5.1.4. Pedologia
Para a realização da caracterização pedológica da área inicialmente foi feita a verificação
das áreas de influência na cartografia oficial de pedologia – Mapa de solos elaborado pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), seguida de pesquisa
bibliográfica em artigos científicos dos tipos de solo. Posteriormente foi realizada
expedição a campo para mapeamento das classes de solos da ADA e confeccionado o
diagnóstico a seguir.
Segundo Souza; Campos (2001), o DF possui três principais classes de solos, que são os
Latossolos Vermelho, Latossolos Vermelho-Amarelo e Cambissolos, que representam
85% da cobertura do território. Entre os 15% de solos restantes, podem ser encontrados
Plintossolos, Neossolos, Gleissolos, Nitossolos, Argissolos, Chernossolos e
Organossolos.
 Área de Influência Indireta – AII:
Tendo como base o trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento de Solo
(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2006), identificou-se que a
AII possui as classes de solo contidas no Quadro 10 e observadas no Mapa 11B –
Pedologia/AII-AID (Volume III).
O Mapa 11B – Pedologia/AII-AID (Volume III) no âmbito da AII e AID, foi elaborado em
escala de 1:100.000 de acordo com o Mapa de Reconhecimento dos Solos do Distrito
Federal de 1978 atualizado em 2006.
Quadro 10 – Classes de solo presentes na AII
Classes de Solo – Ordens

Características Gerais

Cambissolo (Cb)

Pouco desenvolvidos, presença de horizonte diagnóstico Bi (B
incipiente)

Solos Hidromórficos
indiscriminados (Gleissolos e/ou
Organossolos)

São permanente ou periodicamente saturados por água

Latossolo (L)

Textura argilosa; boa estruturação; perfis profundos; associado às
regiões mais planas
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Classes de Solo – Ordens

Características Gerais

Chernossolo (M)

Solos constituídos por material mineral, que apresentam horizonte A
chernozêmico seguido por: Horizonte B incipiente ou B textural;
Horizonte cálcico, petrocálcico ou caráter carbonático coincidindo com o
horizonte A chernozêmico e/ou com horizonte C; ou Contato lítico desde
que o horizonte A chernozêmico contenha 150 g kg-1 de solo ou mais
de carbonato de cálcio equivalente.

Nitossolo Vermelho (N)

Textura argilosa, horizonte B nítico.

Argissolo (P)

Textura argilosa, horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E.

Plintossolo (F)
Horizonte plíntico ou litoplíntico ou concrecionário
Fonte – Modificado por Geo Lógica de EMBRAPA, 2006.

 Área de Influência Direta – AID:
Conforme Mapa 11B – Pedologia/AII-AID (Volume III), a AID apresenta quatro classes
de solos: Argissolos, Cambissolos, Latossolos e Solos hidromórficos indiscriminados
(gleissolos e/ou organossolos). As características gerais dos solos estão no Quadro 10.
 Área Diretamente Afetada – ADA:
Em relação à caracterização dos solos da ADA, realizou-se levantamento de campo para
identificação e classificação táctil-visual expedita, com a finalidade de avaliar seu
comportamento geral, a classificação e a permeabilidade. Os campos realizados foram
realizados nos dias 15/12/2016 e 14/01/2017, totalizando 2 dias inteiros de trabalhos em
campo.
O Mapa 11B – Pedologia/ADA (Volume III) ilustra todas as classes identificadas na
ADA, tendo o mesmo sido elaborado em escala 1:2.000, considerando os levantamentos
realizados em campo e o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos elaborado pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em 2006.
As coberturas identificadas in loco foram: Latossolos, Cambissolos e associação de
Organossolos e Gleissolos, sendo que o Cambissolo foi verificado, quase que em sua
totalidade, na Área de Parcelamento Futuro – APF. A descrição de cada classe se
encontra a seguir.


Latossolos:

Resultam de alto grau de intemperismo e lixiviação, formando estrutura bastante porosa.
Abrange a maior área do Distrito Federal, cerca de 55%, com mantos de até 20 metros de
espessura, profundos e bem drenados, formados a partir de rochas metamórficas de
baixo grau (ardósia, siltitos, metarritmitos, quartzitos e filitos) ricas em quartzo e sílica.
Esses solos têm maior porção de argila com estrutura 1:1 e minerais silicatados altamente
resistentes, como o quartzo e o rutilo (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA, 2006).
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Cambissolos:

São solos caracterizados por apresentar horizonte B incipiente, com certo grau de
desenvolvimento, porém ainda não suficiente para decompor minerais primários de fácil
intemperização. Apresentam-se pouco evoluídos, onde os horizontes A e B são pouco
espessos, com profundidade inferior a 1 metro. São extremamente erodíveis e friáveis
quando expostos. Recobrem cerca de 30% do Distrito Federal e ocorrem
preferencialmente nas vertentes das áreas dissecadas das bacias dos rios Maranhão,
Descoberto, Paranoá e Preto (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA, 2006).


Organossolos:

Segundo Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2006), o organossolo
corresponde a solos pouco evoluídos, constituídos por material orgânico de coloração
preta, cinza muito escura ou brunada, resultante de acumulação de restos vegetais, em
graus variáveis de decomposição, em condições de drenagem restrita ou em ambientes
unidos de altitudes elevadas, saturados com agua por apenas poucos dias durante o
período chuvoso.
Esta classe engloba solos com horizontes de constituição orgânica (H ou O), com grande
proporção de resíduos vegetais em grau variado de decomposição, que podem se
sobrepor ou estarem entremeados por horizontes ou camadas minerais de espessuras
variáveis (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2006).


Gleissolos:

Compreendem solos hidromórficos constituídos por material mineral, que apresentam
horizonte glei dentro de 150 cm da superfície do solo, imediatamente abaixo de horizontes
A ou E (com ou sem gleização), ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para
definir a classe dos organossolos. Os solos desta classe encontram-se permanente ou
periodicamente saturados por água, salvo se artificialmente drenados. A água permanece
estagnada internamente, ou a saturação é por fluxo lateral no solo em qualquer
circunstância, a água do solo pode se elevar por ascensão capilar, atingindo a superfície
(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2006).
Características dos Solos da ADA:
A caracterização dos solos foi realizada de forma táctil-visual, aplicando-se a metodologia
apresentada pelo Manual Técnico de Pedologia (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). A textura do solo em campo foi avaliada em
amostra de solo molhada, através da sensação de tato, esfregando-se a amostra entre os
dedos após amassada e homogeneizada. A macroestrutura foi caracterizada segundo
suas formas (tipo de estrutura), grau de desenvolvimento (grau de estrutura) e seu
tamanho (classe de estrutura).
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O latossolo apresenta estrutura microagregada, macroporosa, colapsível e alta
erodibilidade se submetido a um fluxo de escoamento de águas pluviais concentrado.
Representa um solo com intenso desenvolvimento pedogenético, intensa transformação e
remoção de elementos móveis por meio de reações de dissolução e oxirredução, além de
significativas quantidades de óxidos/hidróxidos de ferro e alumínio atribuindo a coloração
avermelhada. O latossolo vermelho recobre aproximadamente 97% da ADA.

Foto 8 – Cupinzeiro em área de latossolo vermelho
em área plana.

Foto 9 – Corte em latossolo vermelho.

Localização: 197.796 E / 8.268.837 N.

Localização: 197.546 E / 8.270.371 N.

O perfil de solo foi realizado no latossolo vermelho (Figura 16), que apresentou
espessura aproximada de 100cm. Identificaram-se os horizontes A e Bw. O horizonte A
antrópico possui cerca de 18cm, com cor vermelha e matéria orgânica. O horizonte A
contém estrutura grumosa e o Horizonte B latossólico (Bw) possui maior estruturação que
o horizonte A, que apresenta textura areno-argilosa e possui 82cm de espessura.
O latossolo vermelho apresenta as seguintes características: textura argilo-arenosa,
estrutura granular, (Foto 10); consistência seca macia, além de ser ligeiramente plástico
(Foto 11) e ligeiramente pegajoso.
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Figura 16 – Perfil de Latossolo vermelho na ADA.
Localização: 197.408 E / 8.270.810 N.

Foto 10 – Estrutura granular média a pequena no
horizonte B latossólico.

Foto 11 – Avaliação de plasticidade e teste de
resistência de cilindro
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Os cambissolos são solos poucos desenvolvidos e ocorrem na ADA, no trecho não
contemplado pelo Estudo Preliminar Urbanístico. A vegetação local é de cerrado ralo e o
relevo é ondulado, o que contribui para solos pouco espessos. A rocha parental e também
o substrato é composto por quartzitos do Grupo Paranoá. Os cambissolos recobrem
menos de 1% da ADA.
Na ADA não ocorrem cortes nos cambissolos, foi analisado um perfil na AID, a
aproximadamente a 80m da ADA (Figura 17). O perfil possui aproximadamente 1 m de
espessura. Apresenta horizonte A fraco com 10cm de espessura e horizonte B incipiente
com 80cm.

Figura 17 – Perfil de cambissolo.
Localização: 204.377 E / 8.237.969 N.
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A associação de gleissolos e organossolos ocorrem sob condições de preservação de
matéria orgânica, (ambiente redutor) podem acumular mais de 20% da mesma e constituir
horizontes superficiais enegrecidos relativamente espessos. A Foto 12 mostra o padrão
desse tipo de solo na ADA, encontrada em área alagada próxima ao córrego Brejo do
Lobo. Esses solos recobrem 2,7% da área.

Foto 12 – Associação de organossolo e gleissolos na ADA.
Localização: 197.641 E / 8.270.150 N.
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5.1.5. Geotecnia
Do ponto de vista geotécnico, na ADA predominam latossolos (Mapa 11A –
Pedologia/ADA, Volume III) , com declividade que chegam até a 10% (Mapa 12B –
Declividade/ADA, Volume III), esses solos possuem espessuras estimadas da ordem de
2 e 3 metros (que afinam próximo aos contatos com cambissolos). Os latossolos
apresentam horizonte A geotecnicamente desprezível pela sua reduzida espessura em
relação ao horizonte B. O horizonte B é geotecnicamente conhecido por solos maduros e
no geral apresenta boa porosidade. Nesses solos, o lençol freático é profundo e em geral
próximo ao contato do horizonte C com a rocha. Os latossolos apresentam baixa
erodibilidade, contudo, a exposição do material de cobertura, com a retirada da vegetação
e com a concentração de fluxo superficial de água poderá levar ao desenvolvimento de
erosão superficial laminar, caso não sejam adotadas as técnicas de manejo adequadas.
A parte coberta por cambissolos (Mapa 11A – Pedologia ADA, Volume III) possui
espessuras médias de poucos centímetros. Nesta área a declividade pode variar, sendo
no geral entre 10% e 20% (Mapa 12B – Declividade/ADA, Volume III). A erodibilidade é
elevada, caso a remoção seja efetuada sem manejo adequado durante a eventual
ocupação dessas áreas.
Os dois contextos descritos são de forma geral, bons para a construção civil, do ponto de
vista geotécnico. Com os dados pedológicos e de declividade, conclui-se que a realização
prévia de uma investigação geotécnica, com o fim de definir o tipo de fundação a ser
utilizada, é imprescindível. Esta visa reprimir as ocorrências de recalques indesejáveis e
garantir um bom desempenho dos sistemas de fundações evitando danos ao meio
ambiente.
5.1.6. Áreas Degradadas
Considerou-se “área degradada” neste item como todo o espaço geográfico onde as suas
características originais foram modificadas além da sua capacidade de recuperação
natural, requerendo a intervenção humana para restauração ou recuperação da área
alterada e reposição da cobertura vegetal.
A dinâmica superficial é a responsável pela modificação da superfície terrestre. A
modelagem da superfície terrestre ocorre através da ação das forças atuantes na
atmosfera, destacando-se a gravidade, como tendência para o direcionamento dos corpos
hídricos, marés, radiação solar e calor interno (INFANTI JÚNIOR; FORNASARI FILHO,
1998).
Dentre as causas de alteração topográfica, destaca-se o processo genericamente
compreendido por erosão, que é definido como processo de desagregação e remoção de
partículas de solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da
gravidade com a água, vento, gelo e organismos (plantas e animais) (SALOMÃO; IWASA,
1995), podendo ser de origem natural ou antrópica.
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No caso dos processos erosivos identificados na ADA, foram observadas erosões
lineares, causadas pela concentração do fluxo de água formando sulcos ao longo de
superfícies cuja cobertura vegetal foi inteiramente ou parcialmente retirada.
As áreas com solo expostos foram observadas, em sua maioria, associadas a
intervenções antrópicas como a retirada da vegetação, depósito irregular de entulhos,
extração de solo e abertura de vias.

Foto 13 – Área com solo exposto, onde observa-se
o empoçamento da água da chuva e carreamento de
sedimento, situação favorável ao desenvolvimento
de erosões.

Foto 14 – Sulco desenvolvido na ADA.

Localização: 197.692 E / 8.268.860 N.

Localização: 197.796 E / 8.268.837 N.

Foto 15 – Solo exposto devido a extração de solo,
além de uso da área como deposito irregular de
entulho.

Foto 16 – Perfil se solo decorrente da extração e
resíduos.

Localização: 198.023 E / 8.270.900 N.

Localização: 198.023 E / 8.270.900 N.
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5.1.7. Levantamento Pedológico da Área do Parcelamento
Atendido no item 5.1.4 – Pedologia.
5.1.8. Caracterização Climática
O clima, junto com a pluviometria, é fator condicionante para a recarga de aquíferos e
ocorrência de processos erosivos na área. Os dados de clima são de caráter regional,
apresentados no presente EIA na escala da AII, mas podem ser generalizados à ADA e
AID.
Em função das variações de altitude e das temperaturas médias entre os meses frios e
quentes, podem ocorrer no Distrito Federal – DF, segundo a classificação climática de
Köppen (COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, 1984), climas do
tipo: Tropical Aw, Tropical de Altitude Cwa e Tropical de Altitude Cwb (LOUSADA;
CAMPOS, 2005).
O clima na ADA pode ser caracterizado como a média das condições climáticas do DF e é
marcado pela forte sazonalidade, com duas estações contrastantes. Conforme série
histórica de 30 anos, o período entre outubro e abril apresenta padrões distintos, sendo
que os meses de dezembro a março concentram 47% da precipitação anual (Figura 18)
(CAMPOS, 2004). No ano de 2016 a estação A001 BRASÍLIA do INMET registrou um
padrão de precipitação, apesar de semelhante a série histórica (tempos de seca e
estiagem), com volume de precipitação diferente, apresentando máximas de precipitação
em janeiro e novembro, conforme observado na Figura 19.

Figura 18 – Gráfico da distribuição anual dos totais mensais para o Distrito Federal.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.

80

Figura 19 – Gráfico da distribuição do total mensal para o Distrito Federal no ano de 2016.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.

A precipitação média anual do DF é da ordem de 1.500mm. No mapa de isoietas
(AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL, 2013) a ADA encontra-se entres os limites pluviométricos de 1.550 a 1.650mm
por ano (Figura 20). Estimativas de Coimbra (1987) mostram que 12% da precipitação
total infiltram na zona vadosa e efetivamente alcançam a zona saturada do aquífero.
Segundo Campos (2004), a evapotranspiração real fica em torno de 900mm anuais,
sendo que os meses de maio a setembro apresentam déficit hídrico, enquanto o período
de outubro a abril apresenta superávit.
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Figura 20 – Isoietas da ADA.

A temperatura média mensal varia entre 18°C e 22°C, sendo setembro e outubro os
meses mais quentes e julho, o mais frio. A Figura 21 apresenta todos os dados em uma
série histórica de 1961 a 1990. A Figura 22 apresenta a temperatura média no ano de
2016, sendo o mês de junho o mais frio e setembro o mais quente, com temperaturas de
18°C e 30 °C respectivamente.
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Figura 21 – Temperaturas máximas, médias e mínimas no Distrito Federal de 1961 a 1990.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.

Figura 22 – Temperatura média no Distrito Federal em 2016.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.
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A Figura 23 mostra os valores de umidade relativa do ar média durante os anos de 1961
a 1990. O mês de agosto é o mês com menor umidade relativa do ar, sendo que nos
horários da tarde os valores podem alcançar o patamar de 14 a 15%. Ao longo do ano
nota-se nítida redução de precipitação (Figura 18) que implica na redução de umidade
relativa do ar. No ano de 2016, a estação A001 registrou umidade relativa do ar máxima
em janeiro (98%) e mínima em setembro (28%), conforme Figura 24.

Figura 23 – Umidade relativa do ar média no Distrito Federal durante os anos de 1961 a 1990.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.
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Figura 24 – Umidade relativa do ar média no Distrito Federal durante os anos de 1961 a 1990.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.

A área do DF sofre forte influência da continentalidade em sua composição climática. O
controle dos ventos é basicamente feito pela compartimentação hipsométrica da área em
que ocorrem ventos mais fortes e constantes nas áreas altas, e menos importantes nas
depressões (ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO, 2012). A série histórica
apresenta valores médios de intensidade dos ventos de 2,56m/s (Figura 25) e direção
predominante do vento para Leste. Em 2016 os valores máximo de intensidade dos
ventos foram de 4 m/s (Figura 26). Mudanças bruscas decorrem da chegada de sistemas
de circulação ou correntes perturbadas provenientes de Oeste e Nordeste no final da
primavera e no início do verão, cujos ventos provocam chuvas e trovoadas.
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Figura 25 – Intensidade dos ventos no Distrito Federal nos anos de 1961 a 1990.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.

Figura 26 – Intensidade dos ventos no Distrito Federal em 2016.
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia, 2017.
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5.1.9. Caracterização dos Níveis de Ruídos
 Introdução:
De acordo com a norma ISO 2204/1973 (International Standard Organization), os sons
podem ser classificados como:
 Contínuo: cujas variações de nível são desprezíveis (aproximadamente 3 dB),
apresentando maior duração durante o período de observação;
 Intermitente: que apresenta uma variação contínua de um valor aplicável
(aproximadamente 3 dB) no período de observação;
 Impacto ou impulso: É todo som que contém impulsos, que são picos de energia
acústica, com duração menor do que um segundo e que se repete a intervalos maiores do
que um segundo.
O ruído pode ainda ter:
 Componente tonal: a NBR 10.151, define sons com componentes tonais, os
sons que contém tons puros, como o som de apitos e zumbidos. Neste trabalho será
adotado o critério proposto no projeto de revisão ABNT NBR 10.151 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000). Segundo a proposta, para identificar a
presença de um som tonal é necessário que o nível de pressão sonora equivalente, na
banda de 1/3 de oitava de interesse, exceda os níveis de pressão sonora equivalentes em
ambas as bandas de 1/3 de oitava adjacentes, de acordo com os valores do Quadro 11.
Quadro 11 – Critério de tonalidade
Faixa de Frequência
Diferença
Fonte – ABNT – NBR 10.151/2000.

25Hz a 125 Hz

160 Hz a 400 Hz

600 Hz a 10 kHz

15 dB

8 dB

5 dB

A Resolução do Conama nº 001, de 02 de abril de 1990 (BRASIL, 1990), estabelece que
a emissão de sons em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais
ou recreativas, inclusive as de propaganda política, não devem ser superiores aos
considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2000). A Lei Distrital 4.092, de 30 de janeiro de 2008 (DISTRITO
FEDERAL, 2008) também remete à citada norma regulamentadora. O Quadro 12
apresenta os níveis de critério de avaliação
Quadro 12 – Nível de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A)
Tipos de Áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

70

60

Área predominantemente industrial
Fonte – ABNT – NBR 10.151/2000.
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Segundo a norma, os limites de horário para o período diurno e noturno podem ser
definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período
noturno não deve começar depois das 22h e não deve terminar antes das 7h do dia
seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do período noturno não deve
ser antes das 9h. Se o nível de som ambiente L ra for superior ao valor do Quadro 12 para
a área e o horário em questão, o NCA assume o valor do Lra.
 Objetivos:
Caracterizar os níveis de ruído da ADA e apresentar os resultados do monitoramento dos
níveis de pressão sonora (NPS) característicos do local, antes do início da instalação do
parcelamento de solo comparando-os com os níveis máximos definidos na legislação
vigente.
O Quadro 13 apresenta a localização das medições, enquanto a Figura 27 ilustra a
espacialização dos mesmos.
Quadro 13 – Coordenadas dos locais das coletas de dados para avaliação atual dos níveis de ruído

2

Coordenadas2

Identificação

Local

P1

Comunidade

197.306,40

8.269.487,18

P2

Comunidade

197.169,05

8.269.724,34

P3

Comunidade

197.106,68

8.270.128,84

P4

Comunidade

197.097,04

8.270.321,30

P5

Comunidade

197.213,78

8.270.702,93

P6

Comunidade

197.424,07

8.270.885,35

P7

Interior do empreendimento

198.017,22

8.270.804,84

P8

Interior do empreendimento

197.938,97

8.270.806,02

P9

Interior do empreendimento

197.795,10

8.270.835,12

P10

Interior do empreendimento

197.917,82

8.270.426,22

P11

Interior do empreendimento

197.600,44

8.270.453,46

P12

Interior do empreendimento

197.488,08

8.270.242,44

P13

Interior do empreendimento

197.350,64

8.269.472,92

P14

Interior do empreendimento

197.404,29

8.269.360,57

P15

Comunidade – Vale dos Pinheiros

197.480,01

8.271.133,50

P16

Comunidade – Vale dos Pinheiros

197.458,96

8.271.053,93

P17

Interior do empreendimento

197.866,85

8.271.324,46

P18

Interior do empreendimento

197.773,36

8.271.300,85

P19

Interior do empreendimento

197.709,72

8.271.697,36

Sul

Oeste

Nota: Informações Cartográficas: Datum SIRGAS 2000; Meridiano Central 45º W; Elipsóide GRS 80; Projeção: UTM.
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Coordenadas2

Identificação

Local

P20

Comunidade

197.464,87

8.269.000,89

P21

Comunidade

197.588,00

8.268.739,29

P22

Comunidade - UPA

197.680,34

8.268.831,77

P23

Comunidade - UPA

197.601,53

8.268.972,81

P24

Interior do empreendimento

197.606,12

8.269.305,66

Sul

Oeste

Figura 27 – Identificação dos locais de medidas.

 Medidas acústicas:
As medidas foram realizadas utilizando o filtro e frequência no modo A em bandas de 1/3
de oitava. Foram avaliados os seguintes parâmetros acústicos: nível equivalente de
pressão sonora (LAeq), L90, L10 ,Lmin e Lmax que estão definidos a seguir.
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 Definição dos parâmetros avaliados:
Leq
Nível contínuo equivalente ao som produzido durante um dado período de tempo. Nível
de pressão sonora equivalente, Leq, em dB, é calculado de acordo com NBR 10.151 pela
equação:
T

1 P(t ) 2
Leq  10  log 10 (  2 dt )
T 0 P0
Em que:
T = é a duração do período de referência (tempo total de medida);
P(t) = é a pressão sonora instantânea;
P0 = é pressão sonora de referência (2,0  10-5 N/m2);
O Leq é medido no modo de ponderação A.
L90, L10, Lmin e Lmax
L90 = nível de pressão sonora excedido em 90% do tempo de medida efetiva.
L10 = nível de pressão sonora excedido em 10% do tempo de medida efetiva.
Lmín = menor nível de pressão sonora num determinado intervalo de tempo;
Lmax = maior nível de pressão sonora num determinado intervalo de tempo.
 Metodologia para a realização das medidas:
As medições foram realizadas em intervalos de tempo de 3 minutos, a velocidade do
vento foi menor que 5 km/h, sem atividades como trovões ou chuva. O equipamento
utilizado para as medições acústicas foi o Solo da 01dB. Suas principais características e
funções são: metrologia de precisão; cumpre com a norma IEC 61672; análise da
frequência em tempo real de 1/3 de oitava; medições paralelas de todos os indicadores;
calibração em laboratório acreditado INMETRO (RBC, CHROMPACK) e calibrador
Acústico da 01 dB Steel.
O equipamento foi calibrado antes e após a realização das medidas. Para cada medida foi
feita a análise em bandas 1/3 de oitavas. Esta análise permitiu a verificação se o ruído
apresentou componente tonal. O Volume IV apresenta os certificados de calibração.
Os resultados obtidos foram comparados com os limites estabelecidos pela legislação
vigente. Para efeitos de comparação entre os parâmetros obtidos e os limites da
Legislação serão consideradas as seguintes normas e/ou Lei:
 Lei Nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008), que dispõe sobre o controle da
poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos
resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal;
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 Decreto Distrital nº 33.868, de 22 de agosto de 2012 (DISTRITO FEDERAL,
2012), regulamenta a Lei nº 4.092/2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e
os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades
urbanas e rurais do Distrito Federal;
 NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da
comunidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.
Os locais foram escolhidos de modo a caracterizar os NPS emitidos pelo estabelecimento.
As avaliações in situ foram realizadas no período de 10/01/2017 a 14/01/2017.
 Resultados das avaliações acústicas:
O Quadro 14 expressa os resultados referentes aos parâmetros medidos in situ. No
Volume IV, são apresentados os resultados das medidas, valor do L eq, a cada um
segundo e também o espectro de frequências em bandas de 1/3 de oitava.
Quadro 14 – Níveis de pressão sonora medidos, em dB(A)
Local

Data

Hora

Lmin

L90

Leq

L10

Lmax

P1

10/01

08:53

47,2

48,5

62,5

66,8

73,8

P2

10/01

09:05

40,4

45,4

56,5

61,6

66,1

P3

10/01

09:15

43,3

45,8

59,1

63,4

68,9

P4

10/01

09:23

36,7

39,2

58,2

62,4

72,4

P5

10/01

09:39

34,9

37,5

56,6

58,9

72,8

P6

10/01

09:49

35,0

39,2

54,1

57,2

67,4

P7

10/01

10:03

36,0

36,8

39,3

41,0

48,2

P8

10/01

10:10

33,6

34,5

43,5

47,5

56,8

P9

10/01

10:18

33,0

35,1

46,7

51,8

60,3

P10

10/01

10:43

31,1

32,5

43,5

48,2

52,7

P11

10/01

10:53

28,5

29,6

35,5

37,5

47,6

P12

10/01

11:03

32,0

33,2

45,2

51,2

55,4

P13

10/01

11:24

45,3

46,9

52,5

55,4

61,1

P14

10/01

11:31

43,3

50,3

56,3

58,3

65,0

P15

14/01

10:14

33,0

36,8

54,2

56,4

70,5

P16

14/01

10:21

31,9

34,2

52,1

56,6

66,2

P17

14/01

10:35

33,3

37,4

48,7

52,9

63,3

P18

14/01

10:55

35,6

36,9

42,2

44,9

50,2

P19

14/01

11:06

34,6

35,4

38,7

40,4

51,8

P20

14/01

11:24

52,4

54,6

63,2

64,7

75,4

P21

14/01

11:34

49,8

52,8

62,3

63,4

79,1

P22

14/01

11:45

50,5

53,0

59,7

60,4

72,2
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Local

Data

Hora

Lmin

L90

Leq

L10

Lmax

P23

14/01

11:58

52,1

53,4

56,7

57,5

66,1

P24

14/01

12:14

43,4

45,1

47,4

48,7

54,6

Segundo a NBR 10.151 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000),
deve-se fazer a correção nos Níveis de Pressão Sonora equivalentes quando
apresentarem caráter impulsivo e ou componente tonal. Não foram identificadas
componentes tonais e ruídos de caráter impulsivo em nenhuma das medida realizadas.
Conforme constatação dos avaliadores, in loco, a principal fonte de ruído na região é o
fluxo de veículos na rodovia DF-420, até balão próximo ao cemitério de Sobradinho II, e a
rodovia DF-215 localizada no setor de mansões.
No Quadro 15 estão apresentadas as comparações dos valores obtidos com os limites
estabelecidos pela legislação pertinente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2000), que estabelece 55 dB(A) para o período diurno, nas áreas residenciais
mistas e 40 para sítios e fazendas.
Nos locais referentes aos pontos P1 a P5 e P20 ao P23, apresentaram valores acima do
limite da legislação e deve-se principalmente ao fluxo de veículos nas rodovias DF-420 e
DF-215, conforme descrito anteriormente. Os locais identificados com P8, P9, P12, P13,
P14, P17, P18 e P24 também apresentaram níveis de pressão sonora acima do limite da
legislação, em função do fluxo de veículos das rodovias citadas.
Quadro 15 – Valores de conformidade
Local

Leq (dBA)

NCA(dBA)

Diferença(dBA)

Conformidade

P1

62,5

55

7,5

NÃO

P2

56,5

55

1,5

NÃO

P3

59,1

55

4,1

NÃO

P4

58,2

55

3,2

NÃO

P5

56,6

55

1,6

NÃO

P6

54,1

55

-0,9

SIM

P7

39,3

40

-0,7

SIM

P8

43,5

40

3,5

NÃO

P9

46,7

40

6,7

NÃO

P10

43,5

40

3,5

NÃO

P11

35,5

40

-4,5

SIM

P12

45,2

40

5,2

NÃO

P13

52,5

40

12,5

NÃO

P14

56,3

40

16,3

NÃO

P15

54,2

55

-0,8

SIM

P16

52,1

55

-2,9

SIM
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Local

Leq (dBA)

NCA(dBA)

Diferença(dBA)

Conformidade

P17

48,7

40

8,7

NÃO

P18

42,2

40

2,2

NÃO

P19

38,7

40

-1,3

SIM

P20

63,2

55

8,2

NÃO

P21

62,3

55

7,3

NÃO

P22

59,7

55

4,7

NÃO

P23

56,7

55

1,7

NÃO

P24

47,4

40

7,4

NÃO

A seguir, são apresentados alguns registros fotográficos dos pontos estudados:

Foto 17 – Registro fotográfico P3.

Foto 18 – Registro fotográfico P4.
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Foto 19 – Registro fotográfico P7.

Foto 21 – Registro fotográfico P19.

Foto 20 – Registro fotográfico P8.

Foto 22 – Registro fotográfico P20.
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5.1.10.

Usos da Água

De acordo com o PGIRH (ECOPLAN, 2012), os usos da água na AII do empreendimento
são constituídos por três captações superficiais para uso rural (irrigação e dessedentação
de animais), e um lançamento do esgoto tratado (ETE-Sobradinho). A Figura 28
apresenta os principais usos da água na área, cadastrados pela ADASA.

Figura 28 – Usos da água na AII (captação e lançamento).
Fonte – ECOPLAN, 2012.

Há também, nas AII e AID do empreendimento, pequenas captações de água de
pequenos córregos e veredas, que não estão cadastradas como outorgas pela ADASA,
mas que apresentam vazões derivadas insignificantes (< 2 L/s).
Tendo em vista o número limitado de captações de água e lançamentos de esgotos,
indicados na Figura 28, os usos de água atuais na AII e AID do empreendimento podem
ser considerados significativos.
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Por outro lado, é comum em áreas peri-urbanas do DF haver lançamentos difusos de
esgoto doméstico e animal nos cursos d’água, os quais podem ocorrer na AII e AID do
empreendimento, mas, em função da dificuldade de sua localização, não foram
identificados.
Entretanto, em longo prazo, os impactos dos usos de água nas AII e AID dependerão dos
futuros processos de outorga de captação de água e lançamento de efluentes, os quais
deverão ser criteriosos e cumulativos, tendo em vista as baixas vazões dos cursos d’água
nas respectivas áreas de influências, e sua limitada capacidade de assimilação de
poluentes.
5.1.11.

Hidrologia

 Área de Influência Indireta – AII:
Hidrologicamente falando, a AII está localizada nas bacias do ribeirão Sobradinho,
pertencente à bacia do rio São Bartolomeu, e ribeirão Contagem, pertencente à bacia
hidrográfica do rio Maranhão, inseridas, respectivamente, nas regiões hidrográficas, do
Paraná e Tocantins.
A unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho está em área de planalto, com relevo
suave-ondulado, e solos profundos e bem drenados. Já na unidade hidrográfica do
ribeirão contagem, trata-se de uma área de relevo movimentado, com presença
dominante de cambissolos.
A distribuição da precipitação anual na AII, obtida do posto ETE-Sobradinho (CAESBCódigo 01547015), através do Hidroweb/ANA, é dada na Figura 29.

Figura 29 – Distribuição da precipitação anual na AII do empreendimento (posto ETESobradinho/CAESB-Código 01547015).

96

A precipitação média anual na AII, registrada no período entre 1973 e 2006, é de
1.452mm, típica para o DF, com chuvas ocorrendo durante o período de verão, e com
invernos secos (ECOPLAN, 2012). A Figura 29 apresenta ligeira queda na linha de
tendência (em vermelho), indicando que a precipitação anual vem diminuindo nos últimos
40 anos.
Em termos de informações hidrológicas secundárias, obtidas do Hidroweb/ANA, o ribeirão
Sobradinho dispõe de um posto fluviométrico (nº 60474000-Chácara Quilombo), situado
nas coordenadas 15º43’35” S e 47º43’41” W (ver Figura 30), com uma área de drenagem
de 104km2, e uma série de 16 anos de dados (1979-1995) de vazões diárias.

Figura 30 – Localização do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000 (triângulo).

O ribeirão Sobradinho, no posto fluviométrico – chácara do Colombo nº 60474000,
apresenta as seguintes vazões características (Quadro 16):
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Quadro 16 – Vazões características do ribeirão Sobradinho no posto fluviométrico – chácara Quilombo nº
60474000
Qmin (m3/s)

Qmlt (m3/s)

Qmáx (m3/s)

0,32

2,20

22,20

De acordo com o Quadro 16, a vazão média de longo período (Qmlt) do ribeirão
Sobradinho no posto indicado é de 2,20m³/s, típico para um córrego de planalto do Distrito
Federal (ECOPLAN, 2012), considerando-se que sua vazão média específica é de
21,2L/s/km2. A vazão mínima observada na série histórica do posto fluviométrico –
chácara Quilombo (Qmin) foi de 0,32m3/s, e a máxima de 22,2m3/s (Qmáx).
 Área de Influência Direta – AID:
Na Figura 31 é apresentada a caracterização hidrológica da AID do empreendimento.
Nesta Figura, são observados os dois afluentes das duas principais bacias da AII, ou seja,
o córrego Brejo do Lobo (unidade hidrográfica do ribeirão Sobradinho), e o córrego
Sansão (unidade hidrográfica do ribeirão da Contagem).

Figura 31 – Cursos d’água existentes na AID do empreendimento.
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A área, a densidade de drenagem (Dd) e o índice de circularidade (Ic) (MILLER, 1953)
das sub-bacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão são apresentados no Quadro 17.
A densidade de drenagem é dada pela seguinte equação:
Dd = C / A
Em que:
Dd (km-1) = densidade de drenagem da bacia;
C (km) = comprimento total dos canais, e
A (km2) = área de bacia.
O índice de circularidade, por sua vez, é dado por:
Ic = 4 * π * A / P2
Em que:
Ic = índice de circularidade;
A (km2) = área da bacia, e
P (km) = perímetro da bacia.
Quadro 17 – Área, densidade de drenagem (Dd) e índice de circularidade (Ic) das sub-bacias dos córregos
Brejo do Lobo e Sansão
Sub-bacia

Área (km2)

Dd (km-1)

Ic (-)

C. Brejo do Lobo

3,34

0,83

0,67

Sansão

6,59

4,10

2,09

Considerando o alto valor dos índices de circularidade (Ic > 0,5), as bacias apresentam
um potencial elevado de geração de cheias locais, uma vez que o exutório está
equidistante das cabeceiras das bacias.
Na área de estudo, ou seja, na área vizinha da ADA, na sub-bacia do córrego Brejo do
Lobo, há uma área de vereda3, circundada por matas de galeria (Figura 32).

3

Vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea
Mauritia flexuosa – buriti emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivoherbáceas (BRASIL, 2012a).
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Figura 32 – Área de vereda na sub-bacia do córrego Brejo do Lobo (em amarelo).

Parte da área de vereda na sub-bacia acima sofreu um processo de drenagem artificial
pelos ocupantes das terras, com alguns drenos desaguando em reservatórios de
captação, para abastecimento de água (Figura 33 e Foto 23). Essa drenagem, por sua
vez, tende a seguir a direção do fluxo do córrego Brejo do Lobo (de Noroeste para
Sudeste).

100

Figura 33 – Vista aérea de parte da sub-bacia do córrego Brejo do Lobo, mostrando drenos artificiais na
vereda, e reservatório de captação de água ao final do canal artificial.
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Foto 23 – Reservatório de captação de água dos drenos no córrego Brejo do Lobo.

Não foram observadas, na área definida para o estudo hidrológico, grotas ou ravinas
intermitentes, mas apenas cursos d’água perenes e veredas.
5.1.12.

Caracterização Qualitativa das Águas Superficiais

Para avaliar a dinâmica da qualidade da água, esta foi analisada com base em dois
levantamentos. O primeiro foi o estudo de Zorzin et al., (2011), no ribeirão Sobradinho, e o
segundo uma amostragem, feita em 22 de dezembro de 2016. Em ambos os casos, 3
pontos foram amostrados.
Zorzin et al. (2011) analisaram a qualidade da água em 3 pontos distintos no ribeirão
Sobradinho (Figura 34), em novembro de 2011. O Quadro 18 apresenta os parâmetros
de qualidade da água encontrados por aqueles autores nos três pontos estudados. Os
autores correlacionaram os dados obtidos com a possibilidade e/ou viabilidade de
atendimento a Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005), que segundo análises e
a caracterização do local, a Classe II para águas doces mostrou-se a melhor proposta de
enquadramento para a área.
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Figura 34 – Pontos de amostragem de qualidade da água de Zorzin et al. (2011).
Quadro 18 – Resultados dos parâmetros de qualidade de água de 3 pontos do ribeirão Sobradinho,
indicados na Figura 34 (Zorzin et al, 2011), e valores máximos para a Classe 2 da Resolução nº 357/2005
do CONAMA (BRASIL, 2005)
Ponto / Classe

pH

DBO(mg/L)

Nitrato(mg/L)

Fósforo(mg/L)

Turbidez(NTU)

A

6,71

3,33

0,27

0,08

6,50

B

6,30

15,33

2,43

2,69

53,43

C

6,46

12,33

0,97

0,24

54,13

Classe 2 – VMP

6-9

5,00

Até 10,0

Até 0,03 – lênticos
Até 0,05 - intermediários

Até 100,00

De acordo com o Quadro 18, os valores obtidos em novembro de 2011 por Zorzin et al.
(2011) indicam que, em relação à Classe 2 Resolução nº 357/2005 do CONAMA
(BRASIL, 2005), os seguintes parâmetros foram ultrapassados: DBO (nos pontos B e C) e
Fósforo (nos 3 pontos). Aparentemente, os pontos B e C estão a jusante de usos
domésticos ou rurais, com lançamentos difusos, de difícil identificação.
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No dia 22 de dezembro de 2016, foram coletadas e analisadas amostras de qualidade de
água dos córregos Brejo do Lobo e Sansão, além do ribeirão Sobradinho, nos pontos
indicados na Figura 35. Os parâmetros de qualidade de água nos três pontos são
apresentados no Quadro 19. As análises laboratoriais estão apresentadas no Volume IV.
Para os 3 (três) pontos de monitoramento, a avaliação da qualidade de água superficial foi
realizada por meio dos seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, coliformes
totais, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, cor verdadeira , turbidez,
nitrogênio amoniacal, nitrito e temperatura.

Figura 35 – Pontos de coleta de qualidade de água, onde amostras foram obtidas em dezembro de 2016.
Quadro 19 – Parâmetros de qualidade de água das amostras de água superficial nos três pontos da Figura
31 e valores máximos permitidos na Classe 2 e Classe 3 da Resolução nº 357/2005 do CONAMA
(BRASIL,2005)
Curso d’água

Ponto

pH

DBO
(mg/L)

Colif. Termotoler
(NPM/100mL)

Nitrato
(mg/L)

O.D
(mg/L).

Turbidez
(NTU)

Sobradinho

1

7,2

< 2,0

2,1x 105

0,5

6,78

7,4

<2,0

105

1,7

6,67

8,2

Br. do Lobo

2

6,5

2,1 x

104

Curso d’água

Ponto

pH

DBO
(mg/L)

Colif. Termotoler
(NPM/100mL)

Nitrato
(mg/L)

O.D
(mg/L).

Turbidez
(NTU)

Sansão

3

6,9

<2,0

4,3 x 105

0,4

6,88

1,6

< 1,0

>5,0

< 100,0

< 1,0

> 4,0

< 100,0

Classe 2 - VMP

-

6-9

< 5,00

Classe 3 - VMP

-

6-9

< 10,00

<
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De acordo com o Quadro 19, os resultados dos parâmetros biológicos (Coliformes e
Nitrato) foi possível observar que há indicativas de despejos domésticos, contudo os
resultados dos parâmetros (OD e DBO) indicam que a autodepuração do sistema está
ocorrendo de modo eficiente, toda a matéria orgânica está sendo depurada de modo
satisfatório durante o tempo de detenção nos córregos e as trocas gasosas e de
nutrientes estão ocorrendo sem prejuízos ao ecossistema aquático.
Esses resultados indicam que mesmo com possíveis despejos domésticos da AID, o
corpo hídrico apresentou indicativas satisfatórias para o funcionamento da diversidade do
ambiente aquático, ou seja, o corpo hídrico tem boa capacidade de resiliência e
considerando que o Residencial Sobradinho não lançará esgoto tratado nos córregos em
tela, pois será bombeado para a ETE Sobradinho, não deverá haver impacto para a
qualidade da água dos cursos d’ água em referência.
5.1.13.

Caracterização Quantitativa das Águas Superficiais

A estimativa da quantidade de água na área do estudo hidrológico, ou seja, nas subbacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão, foi feita por dois métodos. A vazão máxima
de projeto foi obtida com base na equação racional, e as vazões médias (Qmlt) e mínimas
de referência (Q7,10 e Q90%) foram obtidas a partir de regionalização de vazões, usando a
série histórica do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000.


Vazão máxima de projeto:

A vazão máxima de projeto foi calculada de acordo com a equação racional, dada abaixo:
Qp = C * I * A / 360
Em que:
Qp = é a vazão máxima (m3/s);
C = coeficiente de escoamento superficial;
I (mm/h) = intensidade máxima de chuva, com duração igual ao tempo de concentração
da bacia, num período de retorno de 25 anos, e
A (ha) = área da bacia.
O tempo de concentração da bacia (tc) foi estimado pela equação de Kirpich:
tc = 0,0195 * L0,77 * S-0,385
Em que:
tc (min) = tempo de concentração da bacia;
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L (m) = máximo comprimento do escoamento,
S (m/m) = declividade da bacia.
No caso da intensidade de chuva, a equação IDF para o Distrito Federal é:
I = 1.276,25 T0,16 / (tc + 10)0,82
Em que:
I (mm/hr) = intensidade máxima de chuva;
T (anos) = período de retorno, e
tc (min) = tempo de concentração da bacia.
Tomando-se um período de retorno de T = 25 anos para projeto de obras de drenagem
pluvial, e um coeficiente de escoamento superficial de C = 0,2 e C = 0,3 (SCHWAB et al.,
1982) para as sub-bacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão, respectivamente
(SCHWAB et al., 1982), em função dos tipos de solos e usos predominantes, os valores
das variáveis hidrológicas e da vazão de projeto (máxima) são apresentados no Quadro
20.
Quadro 20 – Variáveis hidrológicas e vazão máxima das sub-bacias do Brejo do Lobo e Sansão para um
período de retorno de 25 anos
Sub-bacia

T(anos)

C

L(m)

S(m/m)

tc(min)

I mm/h

A(ha)

Qp (m3/s)

Brejo do Lobo

25

0,2

2.076

0,0144

35,7

92,9

334

17,2

Sansão

25

0,3

3.650

0,0480

34,8

94,6

659

51,9

Conforme indica Quadro 20, a vazão máxima de projeto para a sub-bacia do córrego
Brejo do Lobo, na sua condição atual de uso do solo, é de 17,2m 3/s, e a do córrego
Sansão de 51,9m3/s, tomando-se um período de retorno de 25 anos.


Vazão média de longo período (Qmlp):

Na ausência de registros históricos de vazões na sub-bacia do Brejo do Lobo, foram
utilizados dados hidrológicos do posto mais próximo da bacia do ribeirão Sobradinho, com
área de drenagem de 104km², com 16 anos de dados. Uma vez obtida a vazão média de
longo período (Qmlp) desse posto, as Qmlp para as sub-bacias dos córregos do Brejo do
Lobo e Sansão foram calculadas pelo método de regionalização de proporção de áreas
(Figura 36).
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Figura 36 – Regionalização de vazões: método da proporção de áreas.
Fonte – Chaves et al, 2002.

Na Figura 36, a vazão no ponto de interesse (y) é proporcional à vazão do posto
conhecido (x), a jusante. Neste caso, a vazão média em y seria:
Qy = (Ay/Ax) * Qx
Em que:
Qy (m3/s) = vazão regionalizada no ponto de interesse y;
Ay (km2) = área de drenagem da bacia y (Brejo do Lobo;
Ax (km2) = área de drenagem da bacia x (Posto 60474000), e
Qx (m3/s) = vazão conhecida no ponto x.
Nesse sentido, o Quadro 21 apresenta as variáveis hidrológicas e a vazão média de
longo período das sub-bacias do Brejo do Lobo e Sansão.
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Quadro 21 – Variáveis hidrológicas e a Qmlt das bacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão
Sub-bacia

Ax (km2)

Ay (km2)

Qx (m3/s)

Qmlt (m3/s)

Brejo do Lobo

104

3,34

2,2

0,071

Sansão

104

6,59

2,2

0,139

De acordo com Quadro 21, as Qmlp das sub-bacias do Brejo do Lobo e Sansão são de
0,071m³/s e 0,139m³/s, respectivamente, valores compatíveis com o tamanho e a
hidrologia das bacias.


Vazão mínimas de referência (Q7,10 e Q90%):

As vazões mínimas de referência mais utilizadas no Brasil são a Q 7,10 e a Q90%. Para
calculá-las para as sub-bacias dos córregos do Brejo do Lobo e Sansão, o procedimento
foi calculá-las primeiramente para o posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000,
situado a jusante da ADA, e transpor essas vazões calculadas para os exutórios das subbacias de interesse (Brejo do Lobo e Sansão), usando a metodologia de regionalização
descrita na Figura 36.
No caso da Q7,10, os valores diários das vazões do posto fluviométrico – chácara
Quilombo nº 60474000 passaram por uma janela móvel de 7 dias consecutivos, onde, em
cada ano, foi calculado a vazão mínima média observada em 7 dias. Após isso, calculouse a probabilidade de ocorrência e o respectivo período de retorno, e obtido o Q7 para um
período de 10 anos (Q7,10), através do método gráfico (Figura 37). De acordo com a
Figura 37, o Q7,10 para o posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000 foi de
0,48m³/s.
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Figura 37 – Obtenção da Q7,10 do posto 6047400 através do método gráfico.

No caso da Q90%, o processo foi semelhante, e esta vazão de referência obtida
graficamente, plotando-se as vazões médias mensais da série, em valores decrescentes,
contra o percentual do tempo, dado pela probabilidade da vazão ser igualada ou superada
(Figura 38). No caso do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000, a Q90% foi
de 1,0m³/s.
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Figura 38 – Obtenção da Q90% para o posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000 através do
método gráfico.

O Quadro 22 apresenta a regionalização das vazões mínimas de referência para as subbacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão (ponto y), tomando-se como base a Q7,10 e
Q90% do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000 (ponto x).
Quadro 22 – Regionalização das vazões Q7,10 e Q90% para as bacias dos córregos Brejo do Lobo e Sansão,
a partir das vazões do posto fluviométrico – chácara Quilombo nº 60474000
Sub-bacia

Ax (km2)

Ay (km2)

Q7,10x (m/s)

Q7,10y (m3/s)

Q90%x (m3/s)

Q90%y (m3/s)

Brejo do Lobo

104

3,34

0,48

0,015

1,0

0,032

Sansão

104

6,59

0,48

0,030

1,0

0,063

De acordo com o Quadro 22, a Q7,10 e a Q90% para a sub-bacia do córrego Brejo do Lobo
foram de 0,015 e 0,032m³/s, respectivamente, e de 0,030 e 0,063m 3/s, para o córrego
Sansão. Estes valores estão de acordo com os valores médios de bacias semelhantes do
DF (ECOPLAN, 2012).
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Vazão média:

Numa campanha de medição de vazão dos cursos d’água da AII, realizada em 22 de
dezembro de 2016, foram medidas as velocidades e as vazões do ribeirão Sobradinho
(AII), a jusante do empreendimento, e do córrego Sansão, afluente do córrego Engenho
Velho, a Noroeste do empreendimento (Figura 39).

Figura 39 – Pontos de medições de vazão média, realizadas no córrego Sansão e ribeirão Sobradinho
(AII).

A vazão não foi medida do córrego Brejo do Lobo, pois a área de vereda, com canal
indefinido, dificultou sua obtenção no campo. As Foto 24 e Foto 25 apresentam registros
fotográficos das medições de vazões nos dois córregos.
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Foto 24 –
Sobradinho.

Medição

de

vazão

do

ribeirão

Foto 25 – Medição de vazão do córrego Sansão.

O Quadro 23 apresenta os valores das vazões instantâneas dos dois córregos acima,
medidas em dezembro de 2016.
Quadro 23 – Vazões medidas no córrego Sansão e ribeirão Sobradinho, em dezembro de 2016
Curso d´água

Ponto

Coordenadas

Área
Molhada (m2)

Velocidade (m/s)

Vazão (m3/s)

Sobradinho

1

15o38’34”S 47o48’45”W

0,91

0,26

0,239

Sansão

2

15o36’48”S 47o49’48”W

0,22

0,22

0,048

De acordo com o Quadro 23, os valores das vazões medidas nos dois córregos da AID
estão de acordo com as vazões médias específicas obtidas no posto fluviométrico –
chácara Quilombo nº 60474000, no ribeirão Sobradinho.
5.1.14.

Qualidade do Ar

a) Introdução:
A Resolução do CONAMA nº 003, de 28 de junho de 1990 (BRASIL, 1990 b),
complementada pela Resolução do CONAMA nº 008, 06 de dezembro de 1990 (BRASIL,
1990c), em seu art. 1º, define que padrões de qualidade do ar são as concentrações de
poluentes atmosféricos que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o
bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao
meio ambiente em geral.
No art. 2º, da Resolução do CONAMA nº 003/1990 (BRASIL, 1990b), foram estabelecidos
dois padrões de qualidade do ar:
“Art. 2º. Para os efeitos desta Resolução ficam estabelecidos os seguintes
conceitos:
I – Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de
poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população.
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II – Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de
poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bemestar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos
materiais e ao meio ambiente em geral.”

Para fins de caracterização da qualidade do ar na área do parcelamento foram definidos
05 (cinco) pontos de amostragem, distribuídos na poligonal de estudo, e os parâmetros
amostrados foram: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Fumaça (FMC), Partículas
Inaláveis (PI), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e Monóxido de
Carbono (CO)
A definição destes parâmetros é apresentada a seguir, de acordo com o exposto no Plano
de Controle da Poluição de Veículos em Uso – PCPV, elaborado em 2012 pela extinta
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, atual Secretaria de Estado
de Meio Ambiente – SEMA:
 Partículas Totais em Suspensão – PTS: possuem diâmetro aerodinâmico menor
que 50µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas à saúde, e
outra parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, interferindo
nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades normais da
comunidade;
 Fumaça – FMC: associada ao material particulado suspenso na atmosfera
proveniente dos processos de combustão. Para sua determinação, utiliza-se o método da
medida da refletância da luz que incide na poeira, previamente coletada em um filtro.
Pode-se dizer que esse parâmetro está diretamente relacionado ao teor de fuligem na
atmosfera;
 Partículas Inaláveis – PI: podem ser classificadas como partículas inaláveis finas
(<2,5µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10µm). O material particulado apresenta a
importante característica de transportar gases adsorvidos em sua superfície,
transportando-os até as porções mais distais das vias aéreas, onde ocorrem as trocas de
gases no pulmão;
 Óxidos de Nitrogênio: as principais fontes de dióxido de nitrogênio (NO2) são os
motores dos automóveis e, em menor escala, as usinas termoelétricas, indústrias, fogões
a gás, aquecedores que utilizam querosene e o cigarro. O dióxido de nitrogênio, na
presença de luz solar, reage com hidrocarbonetos e oxigênio formando ozônio, sendo um
dos principais precursores deste poluente na troposfera;
 Dióxido de Enxofre – SO2: resulta principalmente da queima de combustíveis
que contém enxofre, como o óleo diesel. É um dos principais formadores de aerossóis
ácidos como sulfato, bissulfato e ácido sulfúrico, que causam a chuva ácida. O enxofre
também pode reagir com outras substâncias presentes no ar formando partículas
responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera;
 Monóxido de Carbono – CO: é um gás incolor e inodoro que tem como principais
fontes emissoras os veículos automotivos, aquecedores a óleo, queima de tabaco,
churrasqueiras e fogões a gás.
As amostragens foram realizadas no dia 20/01/2017, e tiveram início no período da
manhã. O Quadro 24 e a Figura 40 apresentam as coordenadas geográficas dos pontos
amostrados, bem como sua localização em croqui, respectivamente.
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Quadro 24 – Coordenadas geográficas dos pontos amostrados
Pontos

Longitude UTM

Latitude UTM

Ponto 01

197.580,00 m E

8.270.806,00 m S

Ponto 02

197.422,47 m E

8.269.392,56 m S

Ponto 03

197.627,00 m E

8.269.012,00 m S

Ponto 04

197.132,00 m E

8.270.009,00 m S

Ponto 05

197.054,00 m E

8.270.112,00 m S

Figura 40 – Localização dos pontos amostrados.

Na ADA a principal fonte de poluição do ar é decorrente do tráfego de veículos que
correm nas rodovias DF-325 e VC-215, uma vez que as áreas próximas ao
empreendimento apresenta baixa dinâmica populacional, bem como ausência de
indústrias que podem gerar esse tipo de poluição.
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b) Materiais e métodos:
O objetivo de qualquer amostragem é coletar uma fração representativa para análise,
cujos resultados fornecerão uma imagem real do universo estudado. Assim, os pontos
escolhidos para a avaliação da qualidade do ar do empreendimento proposto foram
definidos em função de sua representatividade na área, bem como capacidade de
registrar as alterações ambientais.
Para amostragem quantitativa do material particulado e de gases tóxicos presentes no ar
atmosférico da área do parcelamento foram utilizados os seguintes equipamentos, sendo
que a empresa Quinosan Laboratório Químico LTDA foi responsável pela análise das
amostras.
Equipamentos Utilizados e Métodos Analíticos:
A seguir são apresentados os métodos que foram utilizados para análise dos parâmetros
amostrados:
 Partículas Totais em Suspensão (PTS):
As amostragens de PTS foram realizadas em filtros de fibra de vidro utilizando amostrador
de Pequeno Volume.
 Fumaça (FMC):
As amostragens de FMC foram realizadas pelo método da refletância.
 Partículas Inaláveis (PI):
As amostragens de PI foram realizadas pelo método de separação inercial/ Filtração.
 Dióxido de Nitrogênio (NO2):
As amostragens de NO2 foram realizadas pelo método da quimioluminescência.
 Dióxido de Enxofre (SO2):
As amostragens de SO2 foram realizadas pelo método da pararonasilina.
 Monóxido de Carbono (CO):
As amostragens de CO foram realizadas pelo método do infra-vermelho não dispersivo.
O Quadro 25 apresenta a relação de equipamentos utilizados para análise dos
parâmetros avaliados, considerando o Laudo de Análise pela empresa Quinosan.
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Quadro 25 – Equipamentos utilizados para análise dos parâmetros amostrados
Equipamento

Aplicação

Amostrador Pequenos
Volumes

O Amostrador de Pequenos Volumes TRIGÁS é normalmente utilizado para
medir Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido
de Nitrogênio (NO2), Ácido Sulfídrico
(H2S), Amônia (NH3) e outros poluentes
para os quais existam reagentes
disponíveis para sua completa coleta
mediante absorção.

Foto Representativa

4

Millipore JBRHAWGSP
52062

É um instrumento destinado a suportar
análise bacteriológica e análise de
partículas em água e outros fluidos.

5

Anemômetro
– Instruthrm Modelo AD
250

É um instrumento destinado a medir a
velocidade do ar, ou seja, mede a
velocidade do vento ou ar em
movimento, em alguns modelos também
é possível a medição da vazão de ar.

6

4

Disponível em: <http://www.energetica.ind.br/produto/trigas/>. Acesso em: junho de 2017.
Disponível em: <http://www.medicalexpo.com/prod/merck-millipore/product-70876-442166.html>. Acesso em: junho de
2017.
6 Disponível em: <http://catalogo.tecnoferramentas.com.br/produtos/instrutherm/anemometro/termoanemometro-digitalportatil-tavr650>. Acesso em: junho de 2017.
5
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Equipamento

Aplicação

Foto Representativa

Termohigrometo –
Instrutherm Modelo HT
260

É um instrumento destinado a medir a
temperatura e umidade do ar.

7

EVM Series
Environmental Mopnitor
3M/ QUEST

É um instrumento destinado a medir os
poluentes/ partículas do ar.

8

c) Resultados analíticos:
Para possibilitar a discussão dos resultados obtidos, o Quadro 26 apresenta os
parâmetros analisados, bem como os padrões de qualidade do ar definidos pela
Resolução do CONAMA nº 003/1990 (BRASIL, 1990b).
Quadro 26 – Parâmetros de amostragem
Parâmetro

Padrões de Qualidade do Ar (CONAMA nº 003/1990)

Unidades

Padrão Primário (µg/m3)

Padrão Secundário (µg/m3)

Fumaça

150*

100*

µg/m³

Partículas totais em
suspensão

240*

150*

µg/m³

Partículas Inaláveis

150*

150*

µg/m³

7

Disponível em: <http://www.prolines.com.br/TERMO-HIGROMETRO-DIGITAL-HT-300/prod-1536221/>. Acessado em:
junho de 2017.
8
Disponível
em:
<http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-EVMEnvironmental-Monitors-EVM-7?N=5002444+3294857473+4294890364&rt=rud>. Acessado em: junho de 2017.

117

Parâmetro

Padrões de Qualidade do Ar (CONAMA nº 003/1990)

Unidades

Padrão Primário (µg/m3)

Padrão Secundário (µg/m3)

SO2

365*

100*

µg/m³

CO

35#

35#

ppm

NO2

320+

190+

µg/m³

* : Padrão primário e secundário – concentração média de 24 horas, que não deve ser excedida mais de
uma vez por ano;
# : Padrão primário e secundário – concentração média de 1 hora, que não deve ser excedida mais de uma
vez por ano;
+ : Padrão primário e secundário – concentração média de 1 hora.

O Quadro 27, por sua vez, apresenta os índices de Qualidade do Ar (IQAr), que foi
concebido com base no “Pollutant Standards Index” (PSI), com o objetivo de padronizar a
divulgação da qualidade do ar pelos meios de comunicação. Para cada poluente medido é
calculado o índice. Através do índice obtido, o ar recebe uma qualificação, que é uma
espécie de nota. Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a
saúde da população para faixas de concentração distintas (COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011).
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Quadro 27 – Índice de qualidade do ar
Qualidade

Índice

PTS
(µg/m3)

SO2
(µg/m3)

Fumaça (ppm)

PI
(MP10) (µg/m3)

CO
(ppm)

NO2

Significado

Boa

0 – 50

0 - 80

0 - 80

0 - 60

0 - 50

0 - 4,5

0 - 100

Praticamente não há riscos à
saúde.

> 100 - 320

Pessoas de grupos sensíveis
(crianças, idosos e pessoas
com doenças respiratórias e
cardíacas) podem apresentar
sintomas como tosse seca e
cansaço. A população, em
geral, não é afetada.

> 320 e
< 800

Toda a população pode
apresentar sintomas como
tosse seca, cansaço, ardor nos
olhos, nariz e garganta.
Pessoas de grupos sensíveis
(crianças, idosos e pessoas
com doenças respiratórias e
cardíacas) podem apresentar
efeitos mais sérios na saúde.

≥ 1.130 e
< 2.260

Toda a população pode
apresentar agravamento dos
sintomas como tosse seca,
cansaço, ardor nos olhos, nariz
e garganta e ainda apresentar
falta de ar e respiração
ofegante. Efeitos ainda mais
graves à saúde de grupos
sensíveis (crianças, idosos e
pessoas com problemas
cardiovasculares)

Regular

Inadequada

Má

51 - 100

101 - 199

200 - 299

> 80 - 240

> 240 e <
375

≥ 375 e <
625

> 80 - 365

> 365 e <
800

≥ 800 e <
1.600

> 60 - 150

> 150 e < 250

≥ 250 e < 420

50 - 150

150 - 250

250 - 420

> 4,5 - 9

> 9 e < 15

≥ 15 e < 30
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Qualidade

Péssima

Índice

≥ 300

PTS
(µg/m3)

≥ 625

SO2
(µg/m3)

≥ 1.600

Fumaça (ppm)

≥ 420

PI
(MP10) (µg/m3)



420

CO
(ppm)

≥ 30

NO2

Significado

≥ 2.260

Toda a população pode
apresentar sérios riscos de
manifestações de doenças
respiratórias e
cardiovasculares. Aumento de
mortes prematuras em pessoas
de grupos sensíveis.

Fonte – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2011.
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A seguir, são apresentados os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos
para cada ponto na poligonal do empreendimento proposto para o mês de Janeiro/2017
(Quadro 28).
Quadro 28 – Resultados analíticos dos parâmetros coletados para qualificação do ar nas proximidades do
Residencial Sobradinho
Padrões de Qualidade do Ar
(CONAMA nº 003/1990)

Resultados
Parâmetros
Ponto
01

Ponto
02

Ponto
03

Ponto
04

Ponto
05

Padrão
Primário

Padrão
Secundário

Fumaça

13,0

11,0

20,0

9,0

17,0

*150 µg/m³

*100 µg/m³

Partículas Totais em
Suspensão (PTS)

17,1

16,7

16,2

17,9

16,3

*240 µg/m³

*150 µg/m³

Partículas Inaláveis (PI)

20,0

31,0

26,0

21,0

25,0

*150 µg/m³

*150 µg/m³

SO2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

*365 µg/m3

*100 µg/m³

CO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NO2

10,0

10,0

16,0

10,0

12,0

#35
+320

ppm
µg/m³

#35
+190

ppm
µg/m³

d) Discussões:
A Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, Figura 45 e Figura 46 mostram os
gráficos dos resultados das análises dos parâmetros fumaça, PTS, PI, SO 2, CO e NO2,
respectivamente, referentes aos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 avaliados.

Figura 41 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro fumaça
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Figura 42 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro partículas totais em suspensão.

Figura 43 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro partícula inaláveis.
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Figura 44 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro SO 2.
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Figura 45 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro CO.
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Figura 46 – Gráfico dos resultados referente ao parâmetro NO 2.

Verifica-se que os resultados obtidos para todos os parâmetros amostrados – Fumaça,
Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis, Dióxido de Enxofre (SO2),
Monóxido de Carbono (CO) e Dióxido de Nitrogênio (NO2), referentes aos 05 pontos
avaliados, apresentaram conformidade com os valores dos padrões de qualidade do ar
estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 003/1990 (BRASIL, 1990b). Sendo que os
resultados permitiram classificar o ar avaliado como de qualidade “Boa”, de acordo com a
classificação de Índice de Qualidade do Ar apresentada no Quadro 27, ou seja,
praticamente não há riscos a saúde.
Cabe destacar que estas medições realizadas antes da implantação do empreendimento
servem como “valores de calibração” ou background que têm como objetivo permitir a
comparação destes com futuras medições, caso seja necessário realiza-las nas fases
posteriores, de implantação e ocupação do parcelamento, a fim de verificar as possíveis
alterações que este poderá causar à qualidade do ar, nas referidas fases, e assim,
possibilitar a recomendação de futuras medidas de controle, caso necessário.
5.1.15.

Grotas Secas ou Canais Naturais de Escoamento Intermitente

Em vistoria na ADA não foram identificados canais naturais de escoamento superficial
(grotas secas), conforme preconiza o Decreto Distrital nº 30.315/2009 (DISTRITO
FEDERAL, 2009), ou canais naturais intermitentes.
5.1.16.

Identificação de Potencialidades, Riscos e Restrições à Ocupação Urbana

Riscos
Para a realização de análise de riscos na ADA, algumas definições serão apresentadas:
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 Evento: fenômeno com características, dimensões e localização geográfica
registrada no tempo, sem causar danos econômicos e/ou sociais (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013);
 Susceptibilidade: indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e
induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade de
ocorrência (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E
AMBIENTAL, 2013);
 Vulnerabilidade: grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade
dentro de determinada área passível a ser afetada por um fenômeno ou processo
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013);
 Risco: é a relação entre a possibilidade / probabilidade de ocorrência de um
dado processo o fenômeno e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou
econômicas sobre um elemento, grupo ou comunidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013).
Desta forma, este capítulo trata do risco potencial, visto que ainda não existe
vulnerabilidade (existirá futuramente com a ocupação da área do parcelamento).


Riscos geológicos

Os riscos geológicos são classificados em riscos endógenos (associados aos processos
da geodinâmica interna) e riscos exógenos (geodinâmica externa), de acordo com a
Figura 47. A ADA está inserida, do ponto de vista dos riscos exógenos, em ambiente
geológico estável.
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Figura 47 – Classificação de riscos de natureza geológica.
Fonte – Modificado por Geo Lógica de Cerri; Amaral, 1998.

Quanto aos riscos endógenos na ADA esses são analisados a seguir.
Os escorregamentos são movimentos gravitacionais de massa, mobilizando o solo, a rocha
ou ambos, ocorrem, geralmente, em encostas com inclinação elevada, depósitos de tálus e
coluviões. Podem ser desencadeados pela intervenção antrópica não planejada, com a
eliminação da vegetação, os cortes instabilizadores, o lançamento de água sem controle e
outras alterações. A ADA não possui encostas de inclinação elevadas, tornando a
susceptibilidade a escorregamentos nula, bem como o risco potencial.
Inundações e alagamentos podem ocorrer em planícies; áreas com aquífero freático
próximo à superfície; e baixa capacidade de escoamento, assoreamento. Na ADA, possui
uma pequena porção composta por coberturas mal drenadas (organossolos), porém, a
área composta por esses solos é muito pequena, predominam coberturas bem drenadas
e não há aquífero freático próximo à superfície do solo, tornando assim a susceptibilidade
a inundação baixa assim como o risco potencial.
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Quanto ao risco de subsidências e colapso de solos, esses podem ocorrer devido à
presença de solos que apresentam recalques importantes quando saturados e submetidos
a cargas e a feições cársticas e minerações subterrâneas. Na ADA, os riscos provenientes
do colapso de solos serão nulos caso seja efetuada prévia investigação geotécnica para
verificar a capacidade de suporte do solo, com a finalidade de definir o tipo de fundação
que deve ser utilizada.


Risco à erosão

a) Introdução:
A erosão dos solos é entendida como um processo de desprendimento, transporte e
deposição das partículas do solo, tendo como principais agentes o vento e a água.
Entretanto, com a ação do homem por meio da inserção de práticas que desequilibram as
condições naturais, aceleram-se os processos erosivos originando a erosão acelerada. A
erosão acelerada, devido à rapidez com que ocorre, é conceituada como um fenômeno de
grande importância, pois acarreta grandes prejuízos para o meio ambiente, promovendo
extensivamente o assoreamento, a poluição e a eutrofização das águas superficiais, com
prejuízo na quantidade e qualidade dos recursos hídricos.
As perdas de solo decorrentes da erosão hídrica dependem principalmente da declividade
do terreno, do regime pluviométrico, das características físicas solo e do uso atual. A
previsão de perdas de solo e consequente produção de sedimentos nas bacias
hidrográficas são indispensáveis ao planejamento conservacionista do solo e da água.
Assim, a proteção contra a erosão hídrica requer um cuidado contínuo quanto à
manutenção das práticas de conservação do solo.
O termo susceptibilidade índica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e
induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade de
ocorrência (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E
AMBIENTAL, 2013).
b) Metodologia:
Para o desenvolvimento desse item e respectivo mapa foi utilizada a metodologia descrita
abaixo, que teve por base Fernandes, et. al (2005), e sofreu adaptações para adequação à
realidade da ADA:
 Cruzamento das bases cartográficas constituintes dos mapas pedológicos, uso do
solo e declividade da área a ser analisada;
 Determinação de pesos para cada um dos temas de acordo com o grau de
susceptibilidade que esses possam representar;
 Cruzamento dos pesos atribuídos para os temas e realização das somas desses
pesos;
 Classificação em quatro classes de riscos: nula, baixa, moderada e alta.
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A estruturação e geração dessa figura foram realizadas por meio da utilização do programa
Arc GIS 9.3 da ESRI, e os pesos foram determinados levando-se em consideração a
necessidade de avaliação de susceptibilidade à erosão em ambiente urbano, sendo
atribuídos conforme as características das classes constantes nos temas analisados e
suas influências no meio ambiente em que estão inseridas.
Desta forma, os elementos de maior contribuição para o fato receberam os maiores pesos,
como por exemplo, no uso do solo, a área urbana, isto porque, no ambiente em estudo,
não foi encontrada estrutura de infraestrutura urbana que, atenda as questões relativas à
disciplinamento de águas pluviais, asfaltamento, calçamento, arborização e ajardinamento,
enfim todos os elementos que possibilitem a diminuição dos impactos negativos relativos
ao desenvolvimento de processos erosivos.
O Quadro 29 apresenta os pesos atribuídos para cada classe de uso do solo, e a
respectiva espacialização está no Mapa 16A – Uso, Ocupação e Cobertura
Vegetal/ADA(Volume III).
Quadro 29 – Pesos referentes aos usos de solo existentes na ADA
Uso do Solo

Peso

Formação Florestal – Mata de Galeria Antropizada

1

Formação Savânica – Cerrado Ralo Antropizado

1

Formação Savânica – Cerrado Típico Antropizado

1

Vegetação Arbustiva Exótica

1

Infraestrutura agropecuária entremeada de indivíduos arbóreos exóticos

2

Vegetação herbácea (gramínea) com indivíduos arbóreos distribuídos de forma esparsa / isolada

3

Área Impermeabilizada – Edificação

4

Área Impermeabilizada – Via pavimentada

4

Solo exposto e/u Áreas degradadas

5

Os pesos foram distribuídos de 1 a 5, sendo que o 1 corresponde ao uso menos
susceptível à processos erosivos e o 5 ao mais susceptível.
O Quadro 30 mostra os pesos referentes às classes de solo e suas respectivas
espacializações estão no Mapa 11A – Pedologia/ADA (Volume III).
Quadro 30 – Pesos relativos aos tipos de solo existentes na ADA
Tipos de Solo

Peso

Associação de Organossolo e Gleissolo

1

Latossolo Vermelho

3

Cambissolo

4

Para os tipos de solo foram distribuídos os pesos de 1 a 4, sendo que o 1 refere-se à
classe de solo menos susceptível à erosão e o 5 a mais susceptível.
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No Quadro 31 são apresentados os pesos referentes às classes de declividade, enquanto
as respectivas espacializações estão no Mapa 12B – Declividade/ADA (Volume III).
Quadro 31 – Pesos distribuídos às classes de declividade existentes na ADA
Declividade

Peso

0–3

1

3–8

2

8 - 20

3

Os pesos distribuídos para as classes de declividade variam de 1 a 3, sendo o 1 o menos
susceptível à erosão e o 3 o mais susceptível.
O Quadro 32 apresenta as faixas de intervalos possíveis de serem gerados a partir da
soma dos pesos atribuídos às classes de cada tema, os códigos que representam os
níveis de susceptibilidade à erosão e as legendas para discussão e melhor visualização
dos resultados obtidos na figura gerada.
Quadro 32 – Tabulação gerada a partir do cruzamento dos pesos, classes e seus temas
Potencial de Susceptibilidade à Erosão
Enquadramento dos Pesos

Código

Legenda

1-2

Baixo

Verde

2-3

Médio

Amarelo

3-4

Alto

Vermelho

c) Resultados e discussão:
O resultado dos cruzamentos dos pesos apresentados gerou o Mapa 14 – Risco à Erosão
(Volume III) com a configuração do potencial de susceptibilidade à erosão na ADA, e a
partir desse resultado foram gerados o Quadro 33 e o gráfico (Figura 48) que mostram as
porcentagens das áreas susceptíveis à erosão.
Quadro 33 – Representação das áreas e porcentagens de cada classe de susceptibilidade à erosão
Potencial de Susceptibilidade à Erosão
Enquadramento dos Pesos

Área (ha)

%

Baixo

23,45

16,75

Médio

114,30

81,64

Alto

2,26

1,61
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SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO
Alto
Baixo

Médio

Figura 48 – Porcentagem de cada classe de potencial de susceptibilidade à erosão.

Conforme o Quadro 33 e representação do gráfico apresentado, 16,75% da ADA
apresenta susceptibilidade baixa, 81,64% média e 1,61% alta. Na ADA predominam áreas
com média susceptibilidade à erosão. As áreas de elevada susceptibilidade têm relação
com as áreas degradadas e solo exposto.
A maior parte das áreas que apresentam maiores susceptibilidade à erosão serão
urbanizadas, ou seja, com a preparação do terreno (terraplanagem, corte e aterro) e a
instalação do sistema viário, das edificações e das redes de infraestrutura, principalmente,
do sistema de drenagem pluvial, haverá redução considerável dessa susceptibilidade. Ou
seja, tomando-se as medidas corretas de engenharia cabíveis, o risco de erosão
apresentado acima pode ser revertido com a implementação do empreendimento. Tudo
isso deverá ser planejado antes do início de qualquer obra no empreendimento.


Riscos à ocupação urbana

Os riscos à ocupação estão estritamente relacionados ao tipo de uso proposto da ADA.
Caso a área seja utilizada como lote industrial ou de outra forma que apresente a
possibilidade de contaminação do solo e do aquífero, ou se o manejo do solo não for
adequado (por exemplo, não houver a correta instalação de sistema de drenagem durante
a instalação ou operação deflagrando processos erosivos) o risco é existente. Por isso,
devem-se seguir os normativos legais para a região e o prévio planejamento.
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Risco à contaminação do aquífero

Em relação aos aspectos hidrogeológicos, as regiões mais sensíveis a qualquer ocupação
urbana são aquelas situadas nas chapadas, por serem áreas de recarga, planas, com alta
permeabilidade do solo e baixa declividade. Segundo Souza; Campos (2001) a
associação dos latossolos em função dos valores de condutividade hidráulica vertical
relativamente elevado, apresenta as melhores condições de recarga do aquífero.
Caracterizou-se o risco à contaminação de água subterrânea da ADA conforme a
classificação descrita no Mapa de Potencial de Recarga de Águas Subterrâneas, obtido
junto ao sítio eletrônico da ADASA9. Desta forma, quanto maior o potencial de recarga,
maior o risco à contaminação de determinada área.
A integração e análise dos dados obtidos indicam que a ADA se encontra numa situação
de risco à contaminação, predominantemente, alto nas áreas compostas por latossolos de
relevos plano; baixo nas porções onde o relevo é ondulado, composto por latossolos e
cambissolos. A espacialização das classes de risco à contaminação encontra-se no Mapa
15 – Risco à Contaminação, no Volume III.
Nas áreas em que o risco á contaminação é maior, deve-se haver um manejo correto de
equipamentos, locais de armazenamento de produtos oleosos durante a fase de instalação
e ocupação do empreendimento, observação aos instrumentos legais vigentes e
exigências ambientais.


Potencialidades e restrições à ocupação

A ADA foi estudada in loco com o objetivo de diagnosticar regiões que apresentam
potencialidade à ocupação urbana, conforme caracterização por meio de levantamento de
dados primários em seus limites.
Na ADA não há fatores pedológicos que restrinjam a ocupação urbana, pois os latossolos
e cambissolos quando corretamente manejados são solos bons para a construção civil.
Quanto aos aspectos geológicos, a ADA é estável, não apresentando afloramentos e áreas
de instabilidade geológica.
Não há fatores geomorfológicos que restrinjam a ocupação, desde que tomadas as
medidas corretas de engenharia, visto que a área do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho é plana e não possui escarpas, nem áreas sujeitas a inundações,
mas a ADA encontra-se em uma área de risco médio a erosão.
Não há fatores hidrogeológicos que restrinjam a ocupação urbana, pois a ADA não se
encontra em zona de recarga de aquífero, apesar de haver risco alto de contaminação,
porém deverá ter o correto manejo de substâncias que possam contaminar o aquífero,
sempre observando técnicas corretas de engenharia e instrumentos normativos legais.

9

Disponível em: <http://www.adasa.df.gov.br>. Acessado em: janeiro de 2017.
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Quanto aos aspectos geotécnicos também não existem restrições, desde que tomadas as
medidas corretas de engenharia civil para o uso de fundações adequadas.
Conclui-se que as características do meio físico apresentam poucas restrições que
inviabilizem a ocupação, ou seja, a ADA possui uma boa potencialidade para a ocupação
urbana, desde que sempre sejam observadas técnicas corretas de engenharia, seguidos
os normativos legais e as exigências dos órgãos públicos.
5.2. Meio Biótico
5.2.1. Uso do Solo


Área de Influência Indireta – AII:

Após verificação in loco, as classes de uso, ocupação e cobertura vegetal da AII foram
espacializadas por meio de digitalização em tela das respostas espectrais homogêneas
observadas em imagem de satélite, resultando em 12 tipologias de classes, conforme
descrito no Quadro 34 a seguir, e espacializado no Mapa 16B – Uso, Ocupação e
Cobertura Vegetal/AII (Volume III).
Quadro 34 – Relação de classes de uso, ocupação e cobertura vegetal da AII do Residencial Sobradinho



Classes de Uso, Ocupação e/ou Cobertura Vegetal

Área (ha)

Percentual (%)

Área Urbana

2.232,853

38,51

Área de Cultura Agropecuária

1.203,368

20,76

Formação Savânica - Cerrado Ralo

806,286

13,91

Formação Savânica - Cerrado Típico

693,456

11,96

Formação Florestal - Mata de Galeria

381,288

6,58

Formação Campestre - Campo Rupestre

179,807

3,10

Formação Florestal - Mata Seca

120,762

2,08

Formação Savânica - Cerrado Denso

70,418

1,21

Formação Savânica - Vereda

48,496

0,84

Parcelamento de Solo

46,170

0,80

Silvicultura

9,216

0,16

Lagoa

5,483

0,09

Área Diretamente Afetada – ADA:

Após verificação in loco, as classes de uso, ocupação e cobertura vegetal da ADA foram
espacializadas por meio de digitalização em tela das respostas espectrais homogêneas
observadas em imagem de satélite, resultando em nove tipologias de classes, conforme
descrito no Quadro 35 a seguir, e espacializado no Mapa 16A – Uso, Ocupação e
Cobertura Vegetal da AID/ADA (Volume III).
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Quadro 35 – Relação de classes de uso, ocupação e cobertura vegetal da ADA do Residencial Sobradinho
Classe

Áreas (ha)

Percentual (%)

Vegetação Herbácea (Gramínea) com indivíduos
arbóreos distribuídos de forma esparsa/isolada

93,255

66,610

Formação Savânica - Cerrado Típico Antropizado

18,246

13,033

Infraestrutura agropecuária entremeada de
indivíduos arbóreos exóticos

8,275

5,911

Vegetação Arbustiva Exótica

5,747

4,105

Solo exposto e/ou Área degradada

4,306

3,076

Área Impermeabilizada - Edificação

3,907

2,791

Área Impermeabilizada - Via pavimentada

3,643

2,602

Formação Florestal - Mata de Galeria Antropizada

1,616

1,154

Formação Savânica - Cerrado Ralo Antropizado

1,007

0,719

5.2.2. Áreas de Preservação Permanentes – APPs
Área de Preservação Permanente – APP, conforme a Lei Federal nº 12.651/2012
(BRASIL, 2012a), alterada pela Lei Federal nº 12.727/2012 (BRASIL, 2012 b), é o espaço
territorial, coberto ou não por vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.
Conforme vistorias in loco e Mapa 17 – APPs (Volume III) verificou-se que parte da área
de estudo, Centro-Leste, está situada em três categorias de APPs: curso d’água (córrego
Brejo do Lobo), cuja delimitação é uma faixa, em projeção horizontal, de 30 (trinta)
metros, a partir da borda da calha do leito regular do citado corpo hídrico; vereda, onde a
limitação é de faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado; e por fim,
olho d’água, cuja APP é um raio mínimo de 50 (cinquenta) metros ao seu arredor.
Ressalta-se que a bacia de detenção existente no local, próxima à área denominada
como “sede”, atualmente, ocupada, não caracteriza APP, uma vez que está em desuso
(vazia)10, contudo há um olho d’água situado ao Sul desta bacia, conforme mostrado no
Mapa 17 – APPs, mas não faz interferência com os lotes propostos no Estudo Preliminar
Urbanístico, uma vez que está a distância superior a 50 metros.
5.2.3. Unidades de Conservação
A ADA insere-se na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, em Zona de
Uso Sustentável – ZUS. Ressalta-se que a APA do Planalto Central teve seu Plano de
Manejo aprovado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade por
meio da Portaria nº 28/2015 (BRASIL, 2015).

10

Essa observação foi realizada nos levantamentos de campos dos dias 28/12/2016 e 28/01/2017.
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Realizou-se o mapeamento das Unidades de Conservação – UC inseridas e próximas ao
empreendimento, usando como base os critérios adotados na Resolução CONAMA nº
428/2010 (BRASIL, 2010), com a estimativa de raio de 3 (três) quilômetros do
empreendimento. Neste sentido, observa-se a presença das seguintes UCs, conforme
mostrado no Mapa 04 – Zoneamento Ambiental (Volume III).
a) Parques do Distrito Federal:
 Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema;
 Parque Ecológico Sobradinho II;
 Parque Centro de Lazer e Cultura Viva Sobradinho;
 Parque dos Jequitibás.
b) UCs Federais:
 Área de Proteção Ambiental do Planalto Central.
5.2.4. Flora
 Introdução:
A área em questão insere-se no bioma Cerrado, que segundo Ribeiro e Walter (2008)11,
apresenta quatorze tipos principais de fitofisionomias, subdivididas nas formações
florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão), savânicas (cerrado sentido
restrito, parque de cerrado, palmeiral e vereda) e campestres (campo sujo, campo limpo e
campo rupestre). Segundo os autores, esses subtipos fitofisionômicos são caracterizados
conforme a cobertura arbórea, a flora e o substrato onde ocorrem. (Figura 49).

11

Para Ribeiro; Walter o termo Cerrado tem sido usado tanto para designar tipos de vegetação (tipos fisionômicos)
quanto para definir formas de vegetação (formação ou categoria fitofisionômica), como também pode estar associado a
adjetivos que se referem as características estruturais ou florísticas particulares, encontradas em regiões específicas.
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Figura 49 – Perfil esquemático das principais fitofisionomias do bioma Cerrado.
Fonte – Ribeiro; Walter, 2008.

 Metodologia:
i)

Levantamento Florístico AII:

Na área de influência indireta foi realizado levantamento florístico por meio do método de
caminhamento e coleta de dados secundários, os quais identificaram as principais
espécies presentes na área de estudo, bem como as principais tipologias, com base nos
conceitos definidos em Ribeiro; Walter (2008) e Ferreira (2003) (Mapa 7A – Áreas de
Influências/Meio Biótico, Volume III).
ii)

Inventário Florestal AID (ADA):

A AID foi subdividida em Poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico e Área de
Parcelamento Futuro – APF (Figura 50):
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Figura 50 – Subdivisão da AID/ADA.

Na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, existem áreas edificantes e não
edificantes. Na primeira, utilizou-se a técnica do censo florestal. Enquanto que na
segunda, executou-se duas metodologias distintas, a saber: a) caminhamento em mata
de galeria (próxima à sede) visando levantamento de dados qualitativos, b) caminhamento
no local denominado “sede” (Mapa 18B – Inventário Florestal, Volume III).
Na Área de Parcelamento Futuro realizou-se censo qualitativo e quali-quantitativo,
respectivamente, na área denominada “sede” e na porção Sul desta. E no restante da
APF executou-se amostragem aleatória simples, com parcelas de 20 x 50 metros para
fins de caracterização quali-quantitativa (Mapa 18A – Inventário Florestal, Volume III).
Sendo que a APF foi definida como área não edificante.
iii) Variáveis dendrométricas coletadas:




Nome da espécie;
Circunferência à altura da base (Cab);
Altura total – H.
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iv) Parâmetros fitossociológicos:
Foi calculado o Índice de Valor de Importância para as espécies, conforme descrito
abaixo, para os trechos em que foi realizada amostragem.
Os parâmetros fitossociológicos utilizados para a determinação do IVI – Índice de Valor de
Importância são:
 Densidade Absoluta - DA: informa a quantidade de indivíduos por unidade de
área, isto é, o número de árvores em que uma determinada espécie possui por hectare.
 Densidade Relativa - DR: relação entre o número de indivíduos de uma espécie
e o número total de indivíduos registrados na área.
 Frequência Absoluta - FA: informa em quantas unidades amostrais uma
determinada espécie ocorre.
 Frequência Relativa - FR: relação entre a frequência absoluta de determinada
espécie com a soma total das frequências absolutas de todas as espécies amostradas.
 Dominância Absoluta - DoA: informa qual o tamanho que a área basal de uma
determinada espécie ocupa na unidade amostral. A dominância absoluta é a soma das
áreas basais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por unidade de área
(ha).
 Dominância Relativa - DoR: relação entre a área basal de determinada espécie
(ABi) pela área basal de todas as espécies amostradas (ABt).
O Índice de Valor de Importância – IVI indica a posição sociológica em que uma
determinada espécie ocupa em sua comunidade. Seu valor é calculado, conforme fórmula
descrita abaixo, pelo somatório da densidade relativa (DR), frequência relativa (FR) e
dominância relativa (DoR) de cada espécie.
IVI = DR + FR + DoR
v) Abrangência florística
Para as áreas de amostragem (cerrado sensu stricto e cerrado antrópico), a suficiência
florística foi analisada através da curva Espécie-área, conforme (KENT; COKER, 1992).
Diz-se que uma amostragem é suficiente, floristicamente, quando há estabilização desta
curva, ou seja, à medida que a área amostral aumenta, há um decréscimo significativo no
número de espécies amostradas, tendendo à sua estabilização.
vi) Suficiência amostral:
As fórmulas utilizadas para determinação dos parâmetros estatísticos são descritas a
seguir:

Média por parcela:
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Variância por parcela:

Desvio padrão:

Erro padrão da média:

Erro padrão percentual:
Intervalo de confiança para a média:
Intervalo de confiança para o total:
Erro de amostragem:

Em que:
t (α, gl)
α = nível de significância;
gl = grau de liberdade = número de unidades amostrais sorteadas (-) 1;
n = número de unidades amostrais;
N = Número de unidades potenciais no universo amostral;
f = fração de amostragem = (n/N); fator de correção para populações finitas = (1-f).
Os parâmetros fitossociológicos se aplicam apenas para a parcela da ADA que não
ocorrerá supressão.
vii) Critérios de inclusão:
A metodologia utilizada visou à coleta de informações em atendimento aos critérios do
Decreto Distrital 14.783, de 17 de junho de 1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), com
adaptações da metodologia de “caminhamento” descrito por Filgueiras et al. (1994) e
Ratter et al. (2000; 2001; 2003).
Os critérios são circunferência a altura da base superior a 20 cm, mensurados a 30 cm do
solo e/ou a altura mínima de 2,5 metros. Para identificação botânica utilizou-se o sistema
APG III (Angiosperm Phylogeny Group).
viii) Volumetria:
Os dados de área basal e altura foram utilizados como base de cálculo para o volume,
sendo que, se realizou por parcela e por espécie. Utilizou-se modelo matemático
desenvolvido por Rezende et al 2006, que segue a seguir:
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V=0,000109Db²+0,0000145Db²Ht
Em que,
V= Volume (m³);
Ht = Altura Total (m);
Db = Diâmetro da base tomado a 0,30 metros do solo (cm).
ix) Coleta de Coordenadas UTM:
Coletou-se coordenadas UTM, por meio de GPS, de todas as espécies passíveis de
supressão, sendo que quando estavam com distância inferior a 5 metros de distância,
uma da outra, considerou-se o mesmo ponto para um ou mais indivíduos. No caso da
amostragem, também coletou-se pontos, para todas as parcelas (ponto inicial e final).
No levantamento florístico, pelo método caminhamento, também foram levantadadas
algumas coordenadas geográficas.
A coordenadas geográficas das técnicas de inventário florestal encontram-se no Volume
IV.
 Resultados e Discussão:
i)

Área de Influência Indireta – AII:

A vegetação presente na AII em sua maior parte, é reflexo do crescimento desordenado
de Brasília, pressão do crescimento demográfico, parcelamentos irregulares do solo e da
própria atividade ora exercidas nas chácaras, sítios e fazendas lindeiras.
Consequentemente, sua vegetação encontra-se antropizada, salve poucas áreas
Protegidas por Ato de criação de Unidade de Conservação.
As vegetações mais sensíveis são as Áreas de Preservação Permanente – APPs, que
acompanham principalmente às margens do ribeirão Sobradinho e de seus afluentes e/ou
de suas nascentes, mesmo assim, apresentando características antropizadas.
Segundo o Relatório de Diagnósticos e Soluções para a Recuperação Ambiental do
Ribeirão Sobradinho, elaborado pelo Governo do Distrito Federal (2012), na região da
bacia deste curso d’água, há inúmeras ocorrências de desmatamentos e
impermeabilizações sem critério que prejudicam o ciclo hidrológico quanto à recarga
subterrânea, e não obstante a isso, muito próximo de suas nascentes há diversas
captações de águas subterrâneas com bombeamento para abastecimento de
condomínios.
Esses impactos são claramente observáveis em campo, sendo detectáveis as
degradações da vegetação, as quais acabam por impactarem, principalmente, às
nascentes e as margens dos cursos d’água, bem como suas respectivas APPs.
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No estudo da dinâmica de ocupação do território do Distrito Federal, efetuado pela
UNESCO em 2000, observou-se que mais da metade da cobertura vegetal original
existente no Distrito Federal já havia sido suprimida por alguma atividade humana,
colocando em risco a qualidade ambiental dessa unidade federativa.
O crescimento e a consolidação da cidade são considerados como principal fator dos
desmatamentos ocorridos no Distrito Federal (UNESCO, 2000), motivos pelos quais os
parcelamentos de solo devem imprescindivelmente atender a critérios técnicos e
limitações que viabilizem sua dinâmica, sem comprometer a conservação de recursos
naturais vitais à sua existência.
Por este fator, é que o entendimento do processo de fragmentação das paisagens
naturais, quando antecedido a implantação de qualquer empreendimento, serve como
subsídio ao planejamento ecológico da paisagem, define os ambientes mais atingidos
pela ocupação antrópica e consequentemente minimiza os prováveis impactos eminentes,
negativos e associados a cada uma das fitofisionomias. Além disso, serve de instrumento
para orientar a definição de áreas prioritárias para conservação, recuperação e criação de
corredores ecológicos.
Na avaliação da dinâmica da paisagem e do uso atual do solo, realizada por meio da
classificação temática de imagens do Google Earth, por visitas aos principais trechos da
AII e pela consulta secundária à bibliografia, as fitofisionomias encontradas, podem ser
classificadas, conforme abaixo, e a espacialização no Mapa 16B – Uso, Ocupação e
Cobertura Vegetal/AII (Volume III):
 Mata de galeria;
 Mata seca;
 Veredas;
 Cerrado denso;
 Cerrado típico;
 Cerrado ralo;
 Cerrado rupestre;
 Exóticas/frutíferas.
No caso das formações florestais há dois subtipos: a mata de galeria e a seca. As de
galeria estão localizadas nos fundos vales e às margens dos córregos e ribeirões dentro
da AII, principalmente às margens do ribeirão Sobradinho e seus afluentes. Esta tipologia
sofre pressão por todos os trechos adjacentes às áreas de condomínio, áreas de
agricultura e pastagem, rodovias e de empreendimentos rurais de pequeno e grande
porte, por onde passa. Foi observado em alguns pontos o despejo de resíduos sólidos,
além das atividades agropecuárias existentes até seus limites.
No trecho estudado observou-se que há espécies indicadoras, as quais revelaram
preferência por borda, tais como: Alibertia edulis, Eugenia florida, Hirtella gracilipes e
Xylopia aromatica, e duas espécies típicas do meio de matas de galeria: Nectandra
nitidula e Eugenia florida. Alibertia edulis e Xylopia aromatica são plantas comumente
encontradas no cerrado sentido amplo.
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Dentre as principais espécies observadas em campo, destacam-se:
Quadro 36 – Florística das matas de galeria da AII do empreendimento
Nome popular

Nome Científico

Família Botânica

Pau pombo

Tapirira guianensis Aubl.

Anacardiaceae

Pimenta de macaco

Xylopia aromatica A.St. - Hil

Imbira-vermelha

Xylopia sericea A.St.-Hil.

Araticum

Aspidosperma pyrifolium Mart.

Apocynaceae

Palmiteiro

Euterpe edulis Mart.

Arecaceae

Vassoura-de-bruxa

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

Asteraceae

Marmelo-do-cerrado

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Burseraceae

Landim, Guanandi

Calophyllum brasiliense Cambess.

Calophyllaceae

Bosta de rato

Hirtella gracilipes Hook.f.

Capa-rosa

Hirtella ciliata Mart. & Zucc.

-

Tapura amazonica Poepp.

Dichapetalaceae

Salgueiro

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Emmotaceae

Amargosinha

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.

Euphorbiaceae

Carvoeiro

Sclerolobium paniculatum Vogel

Copaíba

Copaifera langsdorffii Desf.

Jatobá

Hymenaea courbaril L.

Pata de vaca

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.

Inga

Inga cf. cyllindrica (Vell.) Mart.

Cafézinho-do-cerrado

Nectandra nitidula Ness.

Lauraceae

Murici

Byrsonima laxiflora Griseb

Malpighiaceae

Pixirica

Miconia ferruginata DC.

Melastomataceae

Buriti, Buritizeiro

Mauritia flexuosa L.

Moraceae

Ucuúba

Virola sebifera Aubl.

Myristicaceae

Cafézinho-do-cerrado

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

-

Siphoneugena densiflora O.Berg

Muchiba-comprida

Eugenia florida DC.

Pariparoba

Piper arboreum Aubl.

Marmelada

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich.

Copaíba

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze

Copaíba

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg.

Cambotá

Matayba guianensis Aubl.

Sapindaceae

Caixeta

Simarouba versicolor A. St.-Hil.

Simaroubaceae

Laranjinha

Styrax camporum Pohl.

Styracaceae

Annonaceae

Chrysobalanaceae

Fabaceae

Myrtaceae

Piperaceae

Rubiaceae
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Nome popular

Nome Científico

Pau Pilão

Callisthene major Mart.

-

Vochysia pyramidalis Mart.

Foto 26 – Atividade de pastagem existente até o
limite da APP, de um dos afluentes do ribeirão
Sobradinho. Ponto 139 GPS12.

Família Botânica
Vochysiaceae

Foto 27 – Margem da APP no ribeirão Sobradinho,
com sinais de antropização, como ao fundo
presença de indivíduo exótico (Mangifera indica).

No que tange à Mata Seca, concentra-se na margem esquerda da rodovia DF-325, no
sentido Polo de cinema para o Parque Vivencial de Sobradinho. Essa vegetação local
compreende mosaico entre Mata Seca, cerrado rupestre e ao seu final à Mata de Galeria.
A flora desta região possui estrutura e composição florística muito variadas, definidas
provavelmente pelo seu ritmo estacional, que se traduz por semidecidual durante a seca.
Na base da serra é formada exclusivamente por esta tipologia, sendo observada a
transição à medida que aumenta altitude, se transformando em características rupestres.

12

Os pontos e as coordenadas completas, poderão ser observados no anexo.
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Figura 51 – Localização da mata seca, próximo à rodovia DF-325. Ponto 137 GPS.

Dentre as principais espécies observadas em campo, citam-se:
Quadro 37 – Florística da mata seca da AII do empreendimento
Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

Pau-santo

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Calophyllaceae

Pequí

Caryocar brasiliense Cambess.

Caryocaraceae

Mangaba

Hirtella gracilipes Hook.f.

Mangaba

Hirtella ciliata Mart. & Zucc.

Sobre

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Copaiba

Copaifera langsdorffii Desf.

Mandiocão-do-cerrado

Sclerolobium paniculatum Vogel

Faveiro-do-cerrado

Dimorphandra mollis Benth.

Sucupira preta

Bowdichia virgilioides Kunth

Jacaranda-do-cerrado

Dalbergia miscolobium Benth

Chrysobalanaceae
Emmotaceae

Fabaceae
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Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

Pacari

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Lythraceae

Faveiro

Platypodium elegans Voguel.

Ucuúba

Virola sebifera Aubl.

Pau-marfim

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.

Tingui

Magonia pubescens A.St.-Hil.

Jacarandá

Hymenaea courbaril L.

Cambotá

Matayba guianensis Aubl.

Perdiz

Simarouba versicolor A. St.-Hil.

Laranjinha

Styrax camporum Pohl.

Capitão-do-mato

Callisthene fasciculata Mart. Spreng

Foto 28 – Mata seca localizada às margens da
rodovia DF-325 ao fundo. Na parte da frente, áreas
particulares com pastagem.

Myristicaceae
Opiliaceae
Sapindaceae
Simaroubaceae
Styracaceae
Vochysiacese

Foto 29 – Outro detalhe da mata seca presente na
AII.

Em relação às formações savânicas, a AII é formada pelos subtipos: cerrado denso,
típico, ralo e rupestre, algumas vezes se misturam às áreas urbanas, a plantio de exóticas
ou frutíferas e sendo caracterizada por intervenções antrópicas, conferindo a exposição e
situação de degradação.
Contudo, em alguns locais, sendo um deles, por exemplo, às margens da rodovia DF-001,
a caminho do Poço Azul (Pontos 124 a 126 GPS), há uma área de relevância
conservação do cerrado. Esta localidade, caso ainda não esteja legalmente protegida,
pode ser sugerida como uma Unidade de Conservação da categoria de Proteção Integral,
pelo seu potencial florístico e proximidade ao Parque Nacional de Brasília e Reserva
Biológica da Contagem.
Foram detectados 2 (dois) fragmentos de cerrado denso, um localizado na entrada do
condomínio Mansões do Colorado (Ponto 127 GPS) e outro dentro do condomínio Alto da
Bela Vista (Ponto 144 GPS). Ambos sofrem efeitos de borda, por conta das
pavimentações, contudo ao adentrar em seus interiores nota-se um grau de conservação
positivo, para a vegetação.
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Figura 52 – Área conservada de cerrado com potencial para proteção.

Figura 53 – Área de cerrado denso, situada na entrada do condomínio Mansões do
Colorado.
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Figura 54 – Área de cerrado denso, situada na entrada do condomínio Alto da Bela Vista.

Foto 30 – Cerrado denso localizado a esquerda da
rodovia, na entrada do condomínio Mansões do
Colorado.

Foto 31 – Cerrado denso localizado no interior do
condomínio Alto da Bela Vista.
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No que se refere ao cerrado típico, em termos de área, este compõe boa parte das
vegetações presentes dentro da AII, sendo inferior apenas ao cerrado ralo. Localiza-se
principalmente na área indicada na Figura 55. Outra área de relevante concentração
desta tipologia encontra-se no interior do Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema
(Ponto 134 GPS), que também apresenta antropização em suas bordas, por fatores da
rodovia, além dos condomínios instalados em suas adjacências.

Figura 55 – Cerrado típico dentro do Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema.
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Foto 32 – Cerrado típico localizado no Parque Canela de Ema. Nas bordas sinais de erosão
em alguns trechos.

O Quadro 38 a seguir apresenta a lista florística das espécies observadas em campo
referentes aos cerrados denso e típico relatados acima.
Quadro 38 – Florística do cerrado denso e típico na AII
Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

Caju

Anacardium occidentale L.

Anacardiaceae

Araticum

Annona crassiflora Mart.

Annonaceae

Mangaba

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.)
Woodson

Apocynaceae

Mandiocão-do-cerrado

Schefflera macrocarpa (Cham. &
Schltdl.) Frodin

Araliaceae

Ipê amarelo

Tabebuia aurea (Silva Manso)
Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Pau-doce

Zeyheria montana Mart.

Pau-santo

Kielmeyera coriácea Mart. & Zucc.

Calophyllaceae

Pequí

Caryocar brasiliense Cambess.

Caryocaraceae

Bacupari

Salacia crassifólia (Mart. ex
Schult.) G.Don

Celastraceae

Marmelo-do-cerrado

Plenckia populnea Reissek

Araruta-do-campo

Connarus suberosus Planch.

Connaraceae

Muchiba-comprida

Erythroxylum tortuosum Mart.

Erythroxylaceae

Jatobá-do-cerrado

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex
Hayne

Fabaceae

Bignoniaceae
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Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

Faveiro-do-cerrado

Dimorphandra mollis Benth.

Bate-caixa

Plathymenia reticulata Benth.

Pau-pereira

Bowdichia virgilioide Kunth

Jacarandá-cascudo

Machaerium opacum Vogel

Grão de galo

Aegiphila verticillata Vell.

Lamiaceae

Pacari

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Lythraceae

Murici-rosa

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Malpighiaceae

Paineira do cerrado

Eriotheca pubescens (Mart. &
Zucc.) Schott & Endl.

Malvaceae

Quaresmeira

Miconia albicans (Sw.) Triana

Melastomataceae

Goibinha do cerrado

Psidium myrsinites DC.

Myrtaceae

Vassoura-de-bruxa

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.)
Baill.

Ochnaceae

Carne-de-vaca

Roupala montana Aubl.

Proteaceae

Jenipapo-de-cavalo

Tocoyena formosa (Cham. &
Schltdl.) K.Schum.

Rubiaceae

Curiola

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Sapotaceae

Lobeira

Solanum lycocarpum A.St.-Hil.

Solanaceae

Pau-doce

Vochysia thyrsoidea Mart.

Jenipapo-de-cavalo

Vochysia elliptica Mart.

Pau-terra-roxo

Qualea parviflora Mart.

Pau-terra-grande

Qualea grandiflora Mart.

Vochysiaceae

O cerrado ralo, em termos de áreas, representa mais de 60% da vegetação presente na
AII. Não se pode afirmar com precisão se a justificativa é por conta de sua própria
formação original ou se com o passar dos anos, as influências antrópicas os tornaram
assim. Sabe-se que atualmente sofre bastante por pressões antrópicas.
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Figura 56 – Localização de um dos pontos que possui cerrado ralo (Próximo ao ponto 130 GPS).
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Foto 33 – Cerrado ralo às margens da rodovia DF-150, início da entrada próxima à rodovia BR-020.
(Ponto 130 GPS).

Foto 34 – Cerrado ralo localizado no interior do
Polo de Cinema de Sobradinho. (Ponto 136 GPS).

Foto 35 – Cerrado ralo presente no interior do
Condomínio Alto da Bela Vista. (Ponto 143 GPS).

Ainda sobre as formações savânicas, também destaca-se na AII, o cerrado rupestre,
localizado principalmente às margens da rodovia DF-150, caminho da Fercal. Há
concentração dos parâmetros estruturais em poucas espécies, observada nesta
fisionomia. Este padrão é comum e retificado em outras áreas e estudos no cerrado, por
Felfili et al. (2004).
Segundo Felfili; Fagg (2007), os indivíduos arbóreos e arbustivos encontram melhores
condições de crescimento nos trechos com maior presença de substrato, em
contraposição aos campos rupestres, que se caracterizam pela presença de vegetação
predominantemente herbácea e arbustiva. Na AII, parte desta tipologia encontra-se
preservada e outras se misturam a áreas antropizadas e degradadas.
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Na AII foram encontradas 2 (duas) áreas que formam este subtipo de vegetação. A
primeira já relatada anteriormente, faz parte do mosaico juntamente com a mata seca, e a
outra se encontra nas adjacências do Condomínio Alto da Bela Vista (próximo ao ponto
142 GPS).

Figura 57 – Cerrado rupestre localizado vizinho ao condomínio Alto da Bela Vista.

Foto 36 – Atrás da mata de galeria presença de
cerrado rupestre, nas mediações do Condomínio Alto
da Boa Vista.

Foto 37 – Cerrado rupestre em mosaico com
mata seca.
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Foto 38 – Mosaicos formados entre mata seca e
cerrado rupestre ao fundo e a frente mata de galeria.

Dentre as principais espécies destas formações de cerrado destacam-se:
Quadro 39 – Florística dos cerrados ralo e rupestre na AII
Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

Caju

Anacardium occidentale L.

Anacardiaceae

Araticum

Annona crassiflora Mart.

Annonaceae

Mangaba

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.)
Woodson

Apocynaceae

Mandiocão-do-cerrado

Schefflera macrocarpa (Cham. &
Schltdl.) Frodin

Araliaceae

Jerivá

Tabebuia aurea (Silva Manso)
Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Pau-doce

Zeyheria montana Mart.

Pau-santo

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Calophyllaceae

Pequí

Caryocar brasiliense Cambess.

Caryocaraceae

Carne-de-vaca

Salacia crassifolia (Mart. ex
Schult.) G.Don

Celastraceae

Marmelo-do-cerrado

Plenckia populnea Reissek

Araruta-do-campo

Connarus suberosus Planch.

Connaraceae

Muchiba-comprida

Erythroxylum tortuosum Mart.

Erythroxylaceae

Jatobá-do-cerrado

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex
Hayne

Faveiro-do-cerrado

Dimorphandra mollis Benth.

Bate-caixa

Plathymenia reticulata Benth.

Sucupira-preta

Bowdichia virgilioides Kunth

Jacarandá-cascudo

Machaerium opacum Vogel

Milho de grilo

Aegiphila verticillata Vell.

Lamiaceae

Pacari

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Lythraceae

Murici-rosa

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Malpighiaceae

Bignoniaceae

Fabaceae
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Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

Paineira-do-cerrado

Eriotheca pubescens (Mart. &
Zucc.) Schott & Endl.

Malvaceae

Jacarandá-cascudo

Miconia albicans (Sw.) Triana

Melastomataceae

Embiriçu

Psidium myrsinites DC.

Myrtaceae

Vassoura-de-bruxa

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.)
Baill.

Ochnaceae

Carne-de-vaca

Roupala montana Aubl.

Proteaceae

Jenipapo-de-cavalo

Tocoyena formosa (Cham. &
Schltdl.) K.Schum.

Rubiaceae

Curiola

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Sapotaceae

Mandiocão-do-cerrado

Solanum lycocarpum A.St.-Hil.

Solanaceae

Pau-doce

Vochysia thyrsoidea Mart.

Jenipapo-de-cavalo

Vochysia elliptica Mart.

Pau-terra-roxo

Qualea parviflora Mart.

Pau-terra-grande

Qualea grandiflora Mart.

Vochysiaceae

No que tange às formações campestres, na AII há presença das fisionomias denominadas
de vereda. Essas tipologias foram detectadas em duas localidades. A primeira próxima e
dentro do Parque Ecológico e Recreativo Canela de Ema, sendo que encontra-se
antropizada em suas bordas e no ato da visita observou-se que moradores locais
adentram a área para lazer (Ponto 132 GPS). A segunda área encontra-se próxima do
empreendimento, fazendo margem com a mata de galeria estudada e relatada no próximo
item referente à AID.
Quadro 40 – Florística da vereda na AII
Nome Popular

Nome Científico

Família Botânica

-

Rhynchospora sp.

Cyperaceae

-

Symplocos nitens. (Pohl) Benth.

Fabaceae

-

Andropogon sp

Gramineae

Buriti

Mauritia flexuosa L.

Palmae

Capim-flexinha

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase

Poaceae

-

Pleroma sp.

Melastomataceae

Quaresmeira

Miconia albicans (Sw.) Triana

Melastomataceae
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Figura 58 – Vereda localizada na área próxima ao empreendimento.

Foto 39 – Vereda localizada próxima ao Parque
Ecológico Canela de Ema.

ii)

Foto 40 – Lago que dá origem a área de Vereda
dentro do Parque Ecológico Canela de Ema.

Área de Influência Direta – AID

Conforme relatado na metodologia, os estudos da AID foram divididos em 2 (duas) partes:
 Poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico:
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 Área edificante – aquela em que ocorrerá intervenção do empreendimento,
e consequentemente supressão vegetal; e
 Área não edificante – aquela em que não haverá intervenção e portanto,
não ocorrerá supressão vegetal.
Área de Parcelamento Futuro:
 Área não edificante – aquela em que não haverá intervenção e portanto,
não ocorrerá supressão vegetal.

Área do Estudo Preliminar Urbanístico:

Na área do Estudo Preliminar Urbanístico em que ocorrerá a supressão vegetal, foi
realizado o censo florestal, mensurando todos os indivíduos, conforme descrição no item
da metodologia. E nas áreas não edificantes (áreas de permeabilidade) onde não ocorrerá
supressão vegetal, foi realizada caracterização e identificação das espécies presentes por
meio amostragem, censo e caminhamento.
a) Área do censo:
O censo foi realizado na área, atualmente, utilizada para pastagens pelo arrendatário, que
se encontra caracterizada pela presença de indivíduos espaçados e isolados em meio à
área utilizada pelo gado. Foram coletados os pontos em GPS de todos os indivíduos e
mensurados, o Cab e a altura. A lista florística está no Volume IV.
Neste trecho foram encontradas 34 espécies distribuídas em 20 famílias botânicas e 32
gêneros, totalizando 437 indivíduos. As espécies Aegiphila verticillata, Dalbergia
miscolobium, Machaerium opacum, Solanum lycocarpum e Eriotheca pubescens,
representaram 54,46% do total de indivíduos mensurados, ou seja, 5 (cinco espécies
representaram mais da metade do número total de indivíduos identificados).
As famílias que possuíram maior número de indivíduos foram: Fabaceae, Lamiaceae,
Solanaceae, Malvaceae e Myrtaceae, juntas representaram 76,90% do número total de
indivíduos encontrados. A família que obteve o maior número foi Fabaceae.
A maior representatividade da família Fabaceae já era esperada visto ser uma das
famílias botânicas mais diversificadas em todas as províncias fitogeográficas do Brasil
(CESTARO; SOARES, 2004), e frequentemente registrada, dentre as famílias mais
importantes em áreas de cerrado sensu stricto no Brasil Central (FELFILI; SILVA JÚNIOR,
1993; FELFILI et al., 1994; FELFILI; SILVA-JÚNIOR, 2001; FONSECA; SILVA-JÚNIOR,
2004).
No que tange a volumetria, foi mensurado total de 22,14m³. O gráfico a seguir demonstra
as espécies de maior relevância, que foram: Ocotea spixiana, Copaifera langsdorffii,
Dalbergia miscolobium, Eriotheca pubescens e Qualea grandiflora, juntas representaram
63,84% do total do volume encontrado.
Aplicando-se o resultado encontrado no censo, foram gerados os seguintes valores para
os parâmetros estudados (Quadro 41):
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Quadro 41 – Parâmetros levantados no censo da área edificante
Parâmetros

Valores

CAB médio (cm) =

33,78

DAB médio (cm) =

10,75

Volume médio (m³) =

0,051

Altura média (m) =

3,86

Número de indivíduos (n) =

427

Área aproximada de supressão (ha) =

54

Foto 41 – Árvores isoladas em meio a pastagem na
área de provável supressão do empreendimento.

Foto 42 – Atualmente o uso do solo é para
pecuária,
sendo
encontrados
indivíduos
isoladamente na área.

Foto 43 – Ao redor da propriedade é formada por cortina arbórea de indivíduos de sansão
do campo.
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b) Área não edificante – Sede (caminhamento):
Na área não edificante presente na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, também
definida como “sede” no presente EIA (Figura 59), realizou-se levantamento florístico com
a metodologia de caminhamento, a qual realiza-se descrição das principais espécies
(Foto 44 e Foto 45). Vale ressaltar, que nesta área a maioria dos indivíduos são exóticos
(frutíferos), a seguir segue a listagem com indicação dos que ocorrem no cerrado, dentre
eles destacam-se (Quadro 42):

Figura 59 – Área em verde claro – não edificante.
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Foto 44 – Presença de espécies exóticas na sede
da propriedade.

Foto 45 – Detalhe da sede.

Quadro 42 – Relação florísticas das espécies encontradas na área da sede
Nome Científica

Nome Popular

Família Botânica

Ocorre no Cerrado

Anacardium occidentale L.

Cajú

Anacardiaceae

Sim

Schinus molle L.

Aroeira Salsa

Anacardiaceae

Não

Mangifera indica L.

Manga

Anacardiaceae

Não

Schefflera actinophylla Harms

Árvore Guarda
chuva

Araliaceae

Não

Araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze

Araucária

Araucariaceae

Não

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje &
J.Dransf.

Areca Bambu

Arecaceae

Não

Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Glassman

Gerivá

Arecaceae

Sim

Caryota urens Jacq.

Palmeira rabo de
peixe

Arecaceae

Não

Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook.

Palmeira Imperial

Arecaceae

Não

Whashingtonia filifera (Lindl.) H.Wendl.

Palmeira de saia

Arecaceae

Não

Cocos nucifera L.

Coco da Bahia

Arecaceae

Não

Euterpe edulis Mart.

Juçara

Arecaceae

sim

Cycas revoluta Thunb.

Cyca

Cycadaceae

Não

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz

Sibipiruna

Fabaceae

Não

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake

Guapuruvu

Fabaceae

Não

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

Flamboyant

Fabaceae

Não

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Cambuí

Fabaceae

Sim

Tamarindus indica L.

Tamarindo

Fabaceae

Não

Enterolobium contortisiliquum (Vell.)
Morong

Tamboril

Fabaceae

Não

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.

Angico

Fabaceae

Sim

Persea americana Mill.

Abacate

Lauraceae

Não

Pachira aquática Aubl.

Munguba

Malvaceae

Não
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Nome Científica

Nome Popular

Família Botânica

Ocorre no Cerrado

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin

Chichá

Malvaceae

Sim

Pleroma granulosa (Desr.) D. Don

Quaresmeira

Melastomataceae

Sim

Swietenia macrophylla King

Mogno

Meliaceae

Não

Musa sp.

Bananeira

Musaceae

Não

Corymbia citriodora Hill & Johnson

Eucalpito

Myrtaceae

Não

Eugenia uniflora L.

Pitanga

Myrtaceae

Não

Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras

Hovenia dulcis Thunb.

Uva do Japão

Ramnaceae

Não

Citrus limon L.

Limão

Rutaceae

Não

Litchi chinensis. Sonn.

Lichia

Sapindaceae

Não

c) Mata de galeria – (próxima à sede):
A mata de galeria próxima a sede encontra-se antropizada e sob influência das áreas
adjacentes compostas de pastagem.

Figura 60 – Mata de galeria próxima a área não edificante.
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Quadro 43 – Relação das espécies da mata de galeria do córrego Brejo do Lobo em parte da AID
Nome Científico

Nome Popular

Família Botânica Ocorre no Cerrado

Corymbia citriodora Hill & Johnson

Eucalipto

Myrtaceae

Não

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart

Macaúca

Arecaceae

Sim

Cedro

Meliaceae

Sim

Araucária

Araucariaceae

Não

Flamboyant

Fabaceae

Não

Jamelão

Myrtaceae

Não

Tapirira guianensis Aubl.

Pau Pombo

Anacardiaceae

Sim

Pleroma granulosa (Desr.) D. Don

Quaresmeira

Melastomataceae

Sim

Tanheiro

Euphorbiaceae

Sim

Jambo Amarelo

Myrtaceae

Não

Xylopia sericea A.St.-Hil.

Embira

Annonaceae

Sim

Tococa guianensis Aubl.

Pindaíba do Cerrado

Melastomataceae

Sim

Samambaia

Dennstaedtiaceae

Sim

Limãozinho da mata

Chloranthaceae

Sim

Vitex polygama Cham.

Tarumã

Lamiaceae

Sim

Virola sebifera Aubl.

Bicuíba

Myristicaceae

Sim

Calophyllum brasiliense Cambess.

Landim

Calophyllaceae

Sim

Ipê Branco

Bignoniaceae

Sim

Jurubeba

Solanaceae

-

Árvore Guarda chuva

Araliaceae

Não

Cedrela fissilis Vell.
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Syzygium cumini (L.) Skeels

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.
Syzygium jambos (L.) Alston.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten
Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith
Solanum paniculatum L.
Schefflera actinophylla Harms

Foto 46 – Mata de galeria próxima à sede, existe
um olho d’água, o qual encontra-se cercado para
proteção.

Foto 47 – Detalhe no interior da Mata de Galeria, o
porte das árvores indica a antropização.

161



Área de Parcelamento Futuro:

Conforme já relatado anteriormente, na Área de Parcelamento Futuro foram realizados
censo e amostragem. A justificativa foi que no inventário piloto da área estudada, devido à
variabilidade de espécies e volumétrica, apontou o ideal do número de parcelas
equivalente a um censo. Esta variabilidade pode ser observada nas planilhas em anexo,
que contém a íntegra da amostragem, onde aparecem parcelas que obtiveram 56
indivíduos amostrados, como foi o caso da parcela 11, bem como outras que obtiveram
apenas 2 indivíduos, como foi o caso da parcela 10.
Tentou-se estratificar a área, para que a precisão de amostragem resultasse em menores
valores médios e totais estimados, contudo isso não ocorreu, pois quando comparado à
amostragem estratificada, a aleatória simples apresentou erro inferior, atingindo assim o
erro requerido do IBRAM, que é de abaixo de 20%.
a) Área da amostragem:
Foram mensuradas 17 (dezessetes) parcelas e identificados 283 indivíduos nas
amostragens realizadas, totalizando de 41 espécies, divididas em 38 Gêneros e 27
famílias. As famílias com o maior número de indivíduos foram Vochysiaceae (79
indivíduos), Caryocaraceae (40 indivíduos), Fabaceae (38 indivíduos), Annonaceae (25
indivíduos). Juntas essas 4 famílias representam 64,31% do total de indivíduos por
espécies identificadas. A lista florística está no Volume IV.
Contudo quando consideramos o número de espécie por família, as que mais se
destacaram foram, Vochysiaceae (4 espécies), Fabaceae e Malpighiaceae ambas com (3
espécies).
Analisando a estrutura horizontal da vegetação da propriedade, das dezessetes unidades
amostrais, somaram 5,8m² de área basal, obtendo densidade de 166 indivíduos arbóreos
por hectare, conforme observado no Quadro 44 referente à fitossociologia. Os baixos
valores de densidade e a área basal revelam estado ruim de conservação da floresta para
esta comunidade, onde ora apresenta-se em sua maior percentagem como ralo, e ora
típico.
Quadro 44 – Índice de valor de Importância – IVI
Nome Científico

N

AB

DR

Caryocar brasiliense Cambess.

40

1,454

14

Qualea grandiflora Mart.

53

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

FR

DoR

VI

VI (%)

27,2 25,21 66,376

22,11

0,997

18,73 7,43 17,35 43,511

14,5

31

0,281

10,95 7,43

4,89

23,279

7,76

Annona crassiflora Mart.

25

0,39

8,83

5,41

6,78

21,017

7,01

Qualea parviflora Mart.

19

0,339

6,71

1,35

5,89

13,954

4,65

Bowdichia virgilioides Kunth

11

0,231

3,89

3,38

4,03

11,292

3,76

Micone leucocarpa DC.

11

0,183

3,89

2,03

3,18

9,098

3,03

Machaerium opacum Vogel

8

0,057

2,83

4,05

1

7,876

2,63
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Nome Científico

N

AB

DR

FR

DoR

VI

VI (%)

Dalbergia miscolobium Benth.

3

0,312

1,06

1,35

5,43

7,839

2,61

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.

3

0,269

1,06

2,03

4,69

7,773

2,59

Tachigali subvelutina Benth.

4

0,179

1,41

2,7

3,12

7,234

2,41

Diospyros hispida A.DC.

6

0,046

2,12

2,7

0,8

5,619

1,87

Connarus suberosus Planch.

6

0,066

2,12

2,03

1,15

5,302

1,77

Qualea multiflora Mart.

4

0,068

1,41

2,7

1,18

5,292

1,76

Strychnos pseudoquina A. St.-Hil.

4

0,049

1,41

2,7

0,86

4,974

1,66

Eugenia dysenterica Mart.

2

0,122

0,71

1,35

2,12

4,178

1,39

Aspidosperma macrocarpon Mart.

3

0,059

1,06

2,03

1,03

4,122

1,37

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

3

0,096

1,06

1,35

1,66

4,076

1,36

Dimorphandra mollis Benth.

3

0,046

1,06

2,03

0,8

3,885

1,3

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

5

0,063

1,77

0,68

1,1

3,546

1,18

Pouteria torta (Mart.)

2

0,124

0,71

0,68

2,16

3,539

1,18

Enterolobium gummiferum Mart.

2

0,056

0,71

1,35

0,98

3,039

1,01

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

2

0,052

0,71

1,35

0,9

2,955

0,99

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.

3

0,02

1,06

1,35

0,34

2,756

0,92

Lafoensia pacari A. St. Hil.

3

0,018

1,06

1,35

0,32

2,732

0,91

Minquartia guianensis Aubl.

4

0,026

1,41

0,68

0,45

2,538

0,85

Andira vermifuga Mart.

2

0,013

0,71

1,35

0,22

2,283

0,76

Salacia crassifólia Mart.

2

0,009

0,71

1,35

0,16

2,214

0,74

Vochysia rufa Mart.

3

0,019

1,06

0,68

0,32

2,06

0,69

Solanum lycocarpum A.St.-Hil.

3

0,003

1,06

0,68

0,06

1,794

0,6

Byrsonima coccolobifolia Kunth

2

0,014

0,71

0,68

0,24

1,623

0,54

Miconea leucocarpa DC.

1

0,033

0,35

0,68

0,57

1,596

0,53

Simarouba versicolor A.St.-Hil.

2

0,01

0,71

0,68

0,17

1,549

0,52

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

1

0,018

0,35

0,68

0,32

1,348

0,45

Psidium laruotteanum Cambess.

1

0,008

0,35

0,68

0,14

1,171

0,39

Aegiphila verticillata Vell.

1

0,008

0,35

0,68

0,14

1,166

0,39

Guaripa graciliflora Mart.

1

0,004

0,35

0,68

0,06

1,093

0,36

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

1

0,003

0,35

0,68

0,05

1,079

0,36

Schefflera macrocarpa Cham.

1

0,003

0,35

0,68

0,05

1,079

0,36

Plenckia populnea Reissek

1

0,003

0,35

0,68

0,04

1,074

0,36

Roupala montana Aubl.

1

0,002

0,35

0,68

0,04

1,069

0,36

Total

283

5,749

100

100

100

300

100
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As 4(quatro) espécies mais importantes, por ordem decrescente de IVI foram: Caryocar
brasiliense, Qualea grandiflora, Hymenaea stigonocarpa e Annona crassiflora., que juntas
detiveram 51,38% do IVI de todas as espécies amostradas. Essa concentração da
estrutura da vegetação em poucas espécies e característico de fragmentos antropizados
e em estágios iniciais de sucessão ecológica.
A liderança do Caryocar brasiliense deveu-se aos maiores do parâmetro de Frequência,
pois em relação a Densidade e Dominância a espécie Qualea grandiflora, obteve a
liderança. Assim, as espécies mais frequentes foram: Caryocar brasiliense, Qualea
grandiflora, Hymenaea. stigonocarpa. Sendo que estiveram presentes no mínimo 10
parcelas das 17 amostradas. As espécies mais abundantes foram: Qualea grandiflora
(31,18 indv.ha-1), Caryocar brasiliense (23,52 indv.ha-1) e, Hymenaea. stigonocarpa (18,24
indv.ha-1).
E as espécies dominantes foram: Caryocar brasiliense (0,85 m².ha-1), Qualea grandiflora
(0,59 m².ha-1) e Annona crassiflora (0,23 m².ha-1). Observa-se que essas 3 (três)
espécies, representam 49,23% do total, ou seja, são responsáveis por quase a metade da
dominância de todas as espécies estudadas.
No que se refere a estatística, o levantamento fitossociológico, a intensidade de
amostragem considerou limite de erro máximo de 20%, com probabilidade de 95%. A área
total da amostragem foi de 17.000 m², ou seja, 1,7ha, representando um esforço amostral
de 11,33%, considerando que a área total do inventário foi 15ha.
Considerando o parâmetro volumétrico na análise, o erro amostral relativo foi de 17,51%.
Porém, quando consideramos como parâmetro o número de indivíduos por hectare, notase que o erro ficou um pouco maior, porém inferior ao mínimo requerido, o valor foi de
19,55%. Isso pode ser explicado pela alta variância volumétrica que teve amplitude de
0,0034m³ a 0,43m³. Um resumo das informações da caracterização do inventário e a
probabilidade adotada, as estimativas e estatísticas de precisão (erro) para o parâmetro
volume total e por hectare e densidade de indivíduos, são apresentados no Quadro 45,
respectivamente.
Quadro 45 – Estatística e estimativa (parâmetros volume e número de indivíduos)
Parâmetro

Volume

Num Ind.

a) média

0,8251

16,647

b) variância

0,4437

237,867

c) Desv Pad

0,6661

15,423

d) tipo de pop.(fc)

0,8867

0,887

e) Variância da média

0,0393

12,406

f) Erro padrão da média

0,1521

3,522

g) CV

80,7296

92,647

h) Erro amostral (absoluto)

0,1429

3,311

i) Erro amostral (relativo)

17,3280

19,890
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Parâmetro
j) ic média
k) ic população

Volume

Num Ind.

0,68-0,97

30,84-31,16

10,23-14,52

462,55-467,45

O volume total da área foi de 14,03m³ com erro amostral a 95% e probabilidade de 5%,
resultando em erro de 17,33%. O volume estimado para a população variou de 10,23 a
14,5m³ (intervalo de confiança para população). Considerando o número de indivíduos o
intervalo de confiança variou de 462,55 a 467,45 indivíduos.
Em relação a volumetria por espécie, as que mais se destacaram foram Caryocar
brasiliense, Qualea grandiflora, Eriotheca pubescens e, Annona crassiflora. Juntas essas
(sete) espécies representam 55,31% da volumetria mensurada. As demais espécies
juntas totalizaram 14,02 m³/ha.
b) Área do censo (quali-quantitativo):
Realizou-se censo quali-quantitativo na Área de Parcelamento Futuro em
aproximadamente 6ha (seis hectares), onde a vegetação é rala com poucos indivíduos
por hectare, localizada na porção Sul da sede. A lista florística está no Volume IV.
Desta forma destacam-se os seguintes dados: foram encontradas 23 espécies
distribuídas em 19 famílias botânicas e 22 gêneros, totalizando 117 indivíduos. As
espécies Qualea grandiflora, Hymenaea stigonocarpa e Caryocar brasiliense,
representaram 50,43% do total de indivíduos mensurados, ou seja, 3 (três) espécies
representaram um pouco mais metade do número total de indivíduos identificados.
As famílias que possuíram maior número de indivíduos foram: Vochysiaceae, Fabaceae e
Caryocaraceae, juntas essas 3 (três) famílias representaram 64,96% do número total de
indivíduos encontrados. A família que obteve o maior número foi Vochysiaceae
representando 37,77%.
No que tange a volumetria, foi mensurado total de 9,15m³. As espécies de maior
relevância foram: Hymenaea stigonocarpa, Dalbergia miscolobium, Qualea grandiflora e
Caryocar brasiliense, juntas essas 4 espécies representaram 60,48% do total do volume
encontrado.
c) Área do censo (qualitativo):
Em outra sede, localizada na Área de Parcelamento Futuro, foi realizado outro censo
florestal qualitativo. Foram contabilizados 289 indivíduos, distribuídos em 38 espécies,
sendo 29 e 39, respectivamente, exóticas e nativas ao Cerrado. O Quadro 46, apresenta
a respectiva lista florística:
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Quadro 46 – Espécies e quantitativos encontrados na sede na Área de Parcelamento Futuro
Nome Científico

Família Botânica

Quantidade

Nativa do
Cerrado

Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S

Myrtaceae

67

Não

Mangifera indica L.

Anacardeaceae

42

Não

Psidium guajava L.

Myrtaceae

12

Sim

Dalbergia miscolobium Benth

Fabaceae

11

Sim

Persea americana L.

Anacardeaceae

9

Não

Tecoma stans L.

Bignoniaceae

9

Não

Aegiphilla verticilatta Vell.

Lamiaceae

9

Sim

Leucaena leucocephala (Lam.)

Fabaceae

7

Não

Caryocar brasiliense Cambess

Caryiocaraceae

7

Sim

Cocus mucifera L.

Arecaceae

6

Não

Zanthoxylum rhoifolium Lam

Rutaceae

6

Sim

Simarouba versicolor A.St.-Hil.

Simaroubaceae

6

Sim

Eugenia uniflora L.

Myrtaceae

5

Sim

Anacardium ocidentale L.

Anacardeaceae

4

Sim

Tabebiuia roseoalba (Ridley) Sandwith

Bignoniaceae

4

Sim

Ceiba speciosa St.-Hill.

Malvaceae

4

Sim

Miconia leucocarpha (DC.) Naudin

Melastomataceae

4

Sim

Boungainvile spectabilis Willd.

Nyctaginaceae

4

Sim

Qualea grandiflora Mart.

Vochysiaceae

4

Sim

Acrocomia aculeata (lacq ) Lood. ex Mart

Arecaceae

3

Sim

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.)

Bignoniaceae

3

Sim

Euphorbia leucocephala Flickr

Euphorbiaceae

3

Não

Machaerium opacum Vogel.

Fabaceae

3

Sim

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel

Myrtaceae

3

Não

Genipa americana L.

Anacardeaceae

2

Sim

Handroanthus ochraceus (cham.) mattos

Bignoniaceae

2

Sim

Delonix regia (Hook.) Raf

Fabaceae

2

Não

Poincianela pluviosa (DC.) L

Fabaceae

2

Não

Stryphnodendrom adstringens (Vell.)

Fabaceae

2

Sim

Azedarach indica L.

Meliaceae

2

Não

Sisygium jambus (L.) Alston

Myrtaceae

2

Não

Triplaris gardneriana Wedd

Polygonaceae

2

Sim

Grevillea robusta A.Cunn.,ex R.Br. Commons.

Proteaceae

2

Não

Qualea parviflora Mart.

Vochysiaceae

2

Sim
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Nome Científico

Família Botânica

Quantidade

Nativa do
Cerrado

Spondias cytherea Sonnerat.

Anacardeaceae

1

Sim

Annona crassiflora Mart.

Annonaceae

1

Sim

Rolinia mucosa (acq.) Baill.

Annonaceae

1

Não

Schefflera macrocarpa DC.

Araliaceae

1

Sim

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Araucariaceae

1

Não

Dipsis lutecens A.St.-Hil.

Arecaceae

1

Não

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook.

Arecaceae

1

Não

Crescentia cujete L.

Bignoniaceae

1

Não

Handroanthus serratifolius (Bureau & K.Schum.)

Bignoniaceae

1

Sim

Tabebuia rosea Gomes ex DC.

Bignoniaceae

1

Sim

Bixa olerana L.

Bixaceae

1

Sim

Kielmeyera coriacea Mart.

Calophyllaceae

1

Sim

Salacia crassiflora (Mart. ex Schult.)

Celastraceae

1

Sim

Cupressus lusitanica Mill

Cupressaceae

1

Não

Diospyros hispidaA.DC

Ebenaceae

1

Sim

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong.

Fabaceae

1

Sim

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.

Fabaceae

1

Sim

Leptolobium dasycarpum (Vogel)Yakovlev Subsp

Fabaceae

1

Sim

Libidibia leiostachya (Mart.) L. P. Queiros

Fabaceae

1

Não

Senna fistula L.

Fabaceae

1

Não

Tamarindus indica L.

Fabaceae

1

Não

Coroupita guianensis Aubl

Lecythidaceae

1

Não

Lafoensia pacari A. St.-Hil.

Lythraceae

1

Sim

Malpighia emarginata A. DC.

Malpighiaceae

1

Não

Tibouchina granulosa (Desr.)Cogn

Melastomataceae

1

Sim

Artorcarphus heterophilus Lam.

Moraceae

1

Não

Brosimum gaudichaud B. glaziovii

Moraceae

1

Sim

Muntingia calabura L.

Muntingiaceae

1

Não

Citrus reticulata L.

Myrtaceae

1

Não

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC

Myrtaceae

1

Sim

Psidium myrcinites L.

Myrtaceae

1

Sim

Punica granatum L.

Punicaceae

1

Não

Litchi chinensis Sonn.

Sapindaceae

1

Não

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

Styracaceae

1

Sim
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 Das espécies protegidas e tombadas:
Considerando todos os trechos estudados, segundo Portaria nº 443/2014 (BRASIL, 2014)
e o Decreto Distrital nº 14.783/1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), as seguintes espécies
foram identificadas no levantamento, que estão na área de supressão:
 Pequi - (Caryocar brasiliense Cambess.);
 Peroba - (Aspidosperma macrocarpon Mart.);
 Jacarandá - (Dalbergia miscolobium Benth.).
 Cálculo da compensação florestal:
Segundo o Art. 80 do Decreto Distrital 14.783/1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), em seu
inciso II e § 2º, diz que erradicação de espécimen nativo ou de um espécimen exótico,
acarretará ao seu responsável, a obrigatoriedade do plantio de 30 (trinta) e 10 (dez)
mudas, respectivamente, de espécies nativas, podendo essa quantidade, a critério da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ser reduzida em até 50% (cinquenta
por cento). Sendo assim, pelo censo foram identificados os seguintes quantitativos:
Quadro 47 – Quadro quantitativo da compensação florestal segundo Decreto Distrital 14.783/1993
Trecho

Quantitativo
Nativo

Quantitativo
Exótico

Valor total
Nativo

Valor total
Exótico

Área potencial para intervenção direta
– Realizado censo.

437

0

13.310

0

13.310

0

Subtotal
TOTAL

13.310
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 Plano de supressão vegetal:
A seguir é apresentada de forma simplificada todas as etapas da exploração florestal que
será executada na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho:
1º  ABATE
(manual ou semi-mecanizado)

2º  DESGALHAMENTO
(manual ou semi-mecanizado)

3º  TRAÇAMENTO
(manual ou semi-mecanizado)

4º  ENLEIRAMENTO
(manual ou semi-mecanizado)
DESTOCA
(mecanizada)

5º  TRANSPORTE
(mecanizado)
Figura 61 – Fluxograma das etapas de exploração florestal.

Procedimentos da exploração florestal:
 Antes de iniciar o abate, deve-se verificar a existência de ninhos nas árvores e
removê-los sem causar qualquer dano à fauna;
 A exploração florestal será realizada por técnicos habilitados e com equipamentos
certificados;
 Os resíduos florestais serão enleirados e estocados em pátios de áreas planas, de
forma temporária, até sua destinação final;
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 Os tocos ou qualquer outro resíduo lenhoso que tenham permanecido durante a
derrubada das árvores devem ser removidos com auxílio de escavadeira. Este
destocamento deve remover o remanescente do fuste e todo o sistema radicular;
 Os resíduos lenhosos serão carregados e transportados separadamente das toras;
 A carga de resíduos lenhosos será coberta com lona para evitar a queda destes
durante o transporte;
 Serão usadas todas as técnicas e planejamentos possíveis para execução de corte
capazes de reduzir os danos ecológicos, e
 Durante execução da supressão será mantido sempre presente um Engenheiro
Florestal a fim de acompanhar os procedimentos da exploração florestal.
Escoamento da produção florestal:
Entre os usos possíveis do material lenhoso a ser abatido, destacam-se: cavacos, lenha,
produção de carvão vegetal, escoras, estacas, mourão e postes, entre outros.
Ressalta-se que não haverá comercialização do material vegetal a ser abatido, o mesmo
será doado a fábricas, usinas, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil –
NOVACAP, entre outros.
Equipe técnica e equipamentos:
a) Equipe Técnica
A seguir é apresentada a equipe técnica mínima e suas respectivas funções:
 01 (um) Engenheiro Florestal: supervisionar toda operação de exploração florestal;
 02 (dois) tratoristas: operarem o trator de esteira com lâmina e o trator com pá
carregadeira;
 02 (dois) operadores de motosserra: executarem o desgalhamento e traçamento das
árvores abatidas, bem como, eventualmente, cortarem as árvores indicadas pelo
Engenheiro Florestal;
 04 (quatro) operários (braçais): carregar as toras e resíduos lenhosos para o
caminhão caçamba e auxiliar os operadores de motosserra;
 02 (dois) motoristas: transportarem as toras e resíduos lenhosos para pátio
temporário.
b) Equipamentos
A seguir são apresentados os equipamentos que serão utilizados:
 01 (um) Trator de esteira com lâmina;
 01 (um) Trator com pá carregadeira ou Escavadeira Hidráulica;
 02 (duas) Motosserras com sabre de 40 centímetros;
 02 (dois) Facões; e
 02 (dois) Caminhões caçamba.
c) Equipamentos de Proteção Individual – EPI
 Abafadores de ruídos ou protetores auriculares para proteção auditiva
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Aplica-se à Engenheiro Florestal, Operadores de Motosserra e Tratoristas.
 Máscaras e filtros para proteção respiratória
Aplica-se à Engenheiro Florestal, Operadores de Motosserra, Operários (Braçais) e
Tratoristas.
 Óculos ou viseira para proteção dos olhos
Aplica-se à Engenheiro Florestal, Operadores de Motosserra e Operários (Braçais).
 Capacetes para proteção da cabeça
Aplica-se à Engenheiro Florestal, Operadores de Motosserra e Operários (Braçais).
 Luvas e mangotes para proteção das mãos e braços
Aplica-se a Operadores de Motosserra e Operários (Braçais).
 Botas ou botinas, antiderrapantes e com bicos reforçados para proteção das pernas e
pés.
Aplica-se à Engenheiro Florestal, Operadores de Motosserra e Operários (Braçais);
 Protetor solar FPS 50
Aplica-se à Engenheiro Florestal, Tratoristas, Operadores de Motosserra e Operários
(Braçais).
Medidas Mitigadoras:
Para minimizar os efeitos negativos decorrentes da supressão da vegetação, devem ser
executadas as ações indicadas a seguir:
a) Remover ninhos sem causar danos à sua fauna, caso estes existam;
b) Manter o trator de esteira com lâmina e as motosserras reguladas para minimizar as
emissões de poluentes atmosféricos e geração de ruídos;
c) Enleirar e estocar o material lenhoso longe de fontes de calor para evitar a ocorrência
de incêndios;
d) Evitar o arraste de árvores e toras, na medida do possível;
e) Ter o acompanhamento permanente de um Engenheiro Florestal durante a supressão
da vegetação;
f) Irrigar as vias de serviço a fim de minimizar a suspensão de material particulado;
g) Fazer remoção da camada superficial do solo e armazenar em pátio de estocagem
temporário;
h) Promover a imediata correção topográfica ao se concluir a supressão vegetal e
realizar os devidos cuidados com o aumento do escoamento superficial e carreamento
das partículas de solo.
Considerações finais:
Para utilização do motosserra, será necessário o registro na categoria de proprietário de
motosserra no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Naturais, requerido na Gerência Executiva do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no Distrito Federal.
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Caso o abate seja executado por empresa contratada, esta deve possuir registro no
IBAMA/DF.
Para transporte do produto e subprodutos florestais de origem nativa, a Terracap deverá
seguir as diretrizes previstas na Portaria nº 253, de 18 de agosto de 2006, do Ministério
do Meio Ambiente (BRASIL, 2006), que determina a obrigatoriedade da obtenção da
licença de transporte, denominado, Documento de Origem Florestal – DOF.
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5.2.5. Fauna
 Descrição das Fitofisionomias:


Caracterização regional:

Para a caracterização regional dos ambientes foi utilizado um mosaico de Imagens de
Satélite CBERS 2B e Google Earth, para a confirmação em campo.
São descritos onze tipos fitofisionômicos gerais para o Cerrado podendo ser agrupadas
em formações florestais (cerradão, mata estacional, mata de galeria e mata ciliar),
savânicas (vereda, palmeiral, parque de cerrado “murundu” e cerrado de sentido restrito)
e campestre (campo limpo, campo campestre “rupestre” e campo sujo) (SANO &
ALMEIDA 1998).
Esta heterogeneidade das fisionomias do Cerrado e suas interfaces intra e inter biomas
promovem uma mescla de elementos florísticos e faunísticos com as formações vegetais
amazônicas e atlânticas, aumentando a importância ecológica do Cerrado.
O bioma Cerrado pode ser considerado uma unidade biológica que apresentou um
desenvolvimento e evolução própria, evidenciado pelo grau de endemismo de animais e
plantas. A heterogeneidade e complexidade da distribuição das comunidades vegetais
resultam da interação de diversos fatores, como o fogo, agua, solo e processos de
ocupação humana (pretéritas e atuais) que atuam em diferentes escalas de tempo e
espaço (MARINHO-FILHO et al., 2010).
De forma geral, a fauna do Cerrado tem caráter generalista por apresentar espécies com
ocorrência em vários biomas adjacentes, mas ainda formando grupos como comunidades
de áreas florestais, comunidades de áreas savânicas e comunidades de áreas abertas
(secas ou úmidas) (FELFILI; SILVA 2005). Mesmo assim, o Cerrado apresenta um
endemismo para a fauna que varia de 3,8% para as aves (MACEDO, 2002) a 30,15%
para os anfíbios (COLLI et al., 2002) das espécies catalogadas por Taxa. Esta análise
quanto a uso do habitat e riqueza/endemismo nos leva ao fato importante que para a
conservação biorregional da fauna se faz necessário manter um mosaico de paisagens do
Cerrado de áreas abertas a fechadas (intra Cerrado) e os corredores ribeirinhos (extra
Cerrado).


Caracterização dos ambientes:

Matas Ciliares e de Galeria (MC ou MG) – são formações florestais ripárias sempre
verdes ocupando áreas bem drenadas associadas aos cursos d’água. Estas matas
apresentam certo grau de preservação na área de influência do empreendimento, muitas
vezes respeitando as dimensões de APP, mas com efeito de borda entre paisagens de
pasto e parcelamentos urbanos já existentes. As matas de galeria com contato com áreas
de brejo estão presentes principalmente no curso de 1ª Ordem córrego Brejo do Lobo que
drenam para o ribeirão Sobradinho, as matas ciliares não estão presentes na área de
influência do empreendimento.
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Matas Estacionais (MS) – formação florestal de interflúvio (decíduas e semidecíduas)
ainda com alguns remanescentes na região que representam na sua maioria as reservas
legais. Esta formação vegetal está presente na área de influência do empreendimento
isolada em contato com paisagens antropizadas principalmente pastagens, canaviais.
Esta formação não está presentes na área de influencia do empreendimento.
Cerradão (CD) – formação de característica florestal com diminuição do extrato gramíneo
formando serrapilheira e árvores com porte de 10 a 15 metros de altura. Esta formação
não está presente na área de influencia do empreendimento.
Cerrado (CE) – O cerrado sensu stricto é uma vegetação que ocorre geralmente em
faixas extensas e contínuas neste Bioma (Ribeiro & Walter 1998), caracterizado por uma
camada herbácea com predominância de gramíneas e por uma camada lenhosa, que
varia de 3-5 m de altura, com cobertura arbórea de 10 a 60%. As duas camadas são ricas
em espécies vegetais. As formações de cerrado estão mais presentes em áreas próximas
e de maiores altitudes na área de influência do empreendimento, mas bastante
fragmentada e isolada, sendo utilizados também para o pastoreio (gado).
Veredas e Buritizais (BU) – formação bastante representativa na região associada a
áreas de brejos (BB) junto às matas ciliares e matas de galeria de pequenos tributários.
Estão presentes no córrego Brejo do Lobo.
Áreas modificadas (AM) – caracterizadas pela supressão de vegetação original,
substituída principalmente por áreas de pastagens, agricultura e urbanização. Também se
classificou como áreas modificadas as vias de acesso ao empreendimento e as rodovias
pavimentadas DF-325 e VC-215.
 Objetivos:
Os estudos objetivaram especificamente:
 Execução dos levantamentos da fauna terrestre, peixes e invertebrados
bentônicos para o diagnóstico das áreas sob influência do futuro empreendimento
selecionadas para avaliar e destacar, em todas as classes, as espécies que possam
servir como bioindicadores biológicos de alterações ambientais e de qualidade ambiental,
migratórias e de interesse para a saúde pública, como animais peçonhentos e os vetores
e doenças;
 Identificação de áreas de importância singular dentro das áreas do
empreendimento para o diagnóstico e indicação do monitoramento futuro da biocenose;
 Formação de um banco de dados com informações biológicas e ecológicas
básicas que sirvam de apoio à indicação de medidas mitigadoras e ao programa de
monitoramento da fauna;
 Identificação de sítios que requeiram manejo para o uso dos recursos naturais
bem como para a proteção de seus valores; e Identificação e documentação de possíveis
ameaças sobre os recursos naturais na implantação do empreendimento, especialmente
de áreas e espécies com maior relevância ambiental, com a Identificação das espécies da
fauna de maior relevância ecológica, raras, ameaçadas de extinção, endêmicas e as de
valor científico e econômico, relacionando sua ocorrência com as áreas a serem
suprimidas e alteradas;
 Descrição das inter-relações fauna/flora e fauna/cobertura vegetal.
As atividades realizadas para este diagnóstico consistiram em: levantamento bibliográfico,
trabalho para confirmação em campo, análise, elaboração de relatórios semestrais.
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O profissional de cada área temática cumprirá as aplicações de metodologias e
estratégias por táxon na realização dos levantamentos, compilação e análise de todas as
experiências, dados e informações sobre os grupos taxonômicos e a influência do
empreendimento.
 Metodologia:
As áreas de amostragem compreendem a Área de Influência Direta e Diretamente
Afetada – AID/ADA e Área de Influência Indireta – AII, drenadas pelos córregos Brejo do
Lobo e do Sansão.
Os pontos escolhidos para o monitoramento envolvem todos os táxons (anfíbios, répteis,
aves, mamíferos, invertebrados, peixes e invertebrados bentônicos) e estão indicados no
Quadro 48 e visualizados no Mapa 19 – Pontos Amostrais de Fauna (Volume III).
Quadro 48 – Indicação dos postos amostrais para o levantamento nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Pontos

Coordenadas UTM Zona
23L

Área de Influência

Amostragem

P1

197.772

8.270.879

AID/ADA

Fauna terrestre

P2

197.674

8.270.214

AID/ADA

Fauna terrestre e organismos aquáticos

P3

197.854

8.268.797

AID/ADA

Fauna terrestre

P4

198.491

8.268.661

AII

Fauna terrestre e organismos aquáticos

P5

200.717

8.268.962

AII

Fauna terrestre e organismos aquáticos

P6

200.211

8.270.119

AII

Fauna terrestre

P7

198.821

8.270.719

AII

Fauna terrestre

P8
197.242
8.271.455
AII
Fauna terrestre e organismos aquáticos
Legenda – Sistema de coordenadas UTM, Fuso 22K, DATUM Sirgas 2000.

Para amostragem da biocenose e análise de seu levantamento foi aplicada uma
adaptação da metodologia da Avaliação Ecológica Rápida – AER (LARSEN et al., 2016),
devido ao alto grau de antropização da área de estudo. Para avaliação biológica de
situações onde se necessita de informações sobre o estado de uma dada área alvo, onde
são trabalhados ao mesmo tempo e área uma massa de dados biológicos. Para este
estudo foram consideradas como áreas alvo as diferentes paisagens naturais ou não com
suas variadas formações de borda sobre os seguintes temas, nos quais foram realizados
os levantamentos primários executados por uma equipe técnica multidisciplinar, para os
seguintes grupos faunísticos:
 Herpetofauna (Anfíbios e Répteis);
 Avifauna (Aves);
 Mastofauna (Mamíferos);
 Invertebrados terrestres (Entomofauna);
 Ictiofauna (Peixes); e
 Invertebrados Bentônicos.
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Registro da fauna:

Para o levantamento da fauna foram utilizadas diferentes estratégias de observação para
cada táxon, ao longo de transecções padronizadas (transecto de 1.000 metros, que foram
sinalizados em intervalos de 50 metros com auxilio do GPS) pré-estabelecidos para cada
formação vegetal ou ambiente de amostragem, e obedeceu ao critério de esforço similar
de amostragem para cada área (ALHO et al., 1988). Estes transectos foram percorridos
todos os dias no período matutino, vespertino e noturno, porém estes valores de
metragem são aproximados visto que em algumas áreas não se consegue chegar aos
1000 metros devido à presença de construções.
Características do substrato onde o animal se encontrava, solo, vegetação, poça, altura,
diâmetro do poleiro, altura e cobertura do dossel e profundidade do folhiço, como
também, pluviosidade e as temperaturas do ar e do substrato foram registrados em
campo com termohigrômetro e comparados com dados de estações metereológicas
disponíveis para a região. Encontros ocasionais da fauna durante o deslocamento entre
áreas de amostragem ou mesmo durante o reconhecimento da área de influência, desde
que certo a classificação taxonômica do animal avistado, foram anotados para compor a
lista geral de espécies.
Foi realizada a primeira de duas campanhas em campo utilizando para o levantamento
técnicas de busca ativa e todos os armadilhamentos sugeridos no TR para Fauna
EIA/RIMA do IBRAM, com um esforço amostral de 8 dias para cada campanha
abrangendo o período sazonal (seca e chuva). Também foram documentadas possíveis
ameaças antrópicas registradas durante a campanha de amostragem dos dados
primários.
Para este táxon (anfíbios, répteis, aves, mamíferos, peixes e invertebrados) não foram
coletados exemplares por espécies uma vez que não ocorreu identificação duvidosa.


Herpetofauna:

Para a procura ativa, foi utilizada a varredura com auxílio de gancho herpetológico (Foto
48), por dois profissionais em cada ponto nos transectos de 1.000 metros nos períodos
matutino, vespertino e noturno, conforme a necessidade de cada grupo a ser observado.

176

Foto 48 – Varredura com gancho herpetológico.

Estes roteiros foram percorridos em cerca de 30 minutos cada, deslocando-se
lentamente, registrando-se a ocorrência e abundância, entre o período de 8:00 às 12:00
horas, que é o intervalo de pico de atividade das espécies de Squamata (ROCHA;
BERGALHO 1997), 14:00 às 18:00 horas da tarde, e no período de 19:00 às 22:00 horas
da noite que é o intervalo de pico de atividade da maioria das espécies de anfíbios. O
esforço amostral foi de 22 horas por ponto amostral, totalizando 176 horas para a primeira
campanha (seca).
Em cada área estudada, diversos habitats foram amostrados em busca dos anfíbios e
répteis (Foto 49), em locais tais como cursos d'água (rios e poças, temporárias e
permanentes), folhiço, vegetação (para espécies arborícolas e bromelícolas), areia nua e
rochas (em áreas de afloramentos rochosos), troncos caídos e termiteiros. Foram
desmontados vários cupinzeiros aleatoriamente dentro da área de influência do
empreendimento, de modo a incrementar o encontro de espécies, principalmente répteis e
anfíbios, com hábitos mais peculiares.
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Foto 49 – Registro de serpente em área de cerrado.

Para o registro de quelônios semiaquáticos foram utilizadas armadilhas de baixo impacto
do tipo funil (Hoop), com isca de sardinha e bacon, dispostas nos quatro pontos com
cursos d’água amostrados, com uma armadilha por ponto. O esforço amostral foi de 24
horas/dia por ponto amostral, totalizando 192 horas/dia para a primeira campanha (seca).
Para que a realização uma analise quantitativa, os repteis e anfíbios registrados foram
marcados através de métodos temporários e comparações biométricas. Para os anfíbios
será utilizada a técnica denominada MIF (Método de Identificação Fotográfica), que
consiste no registro através das marcas naturais por imagem fotográfica (Foto 50). A
identificação por marcas naturais é considerada um tipo de marcação permanente de
indivíduos, a única não invasiva para individualização de anfíbios, ou seja, não há dano
tecidual (MELLOR et al., 2004; KENYON et al., 2010). Pesquisadores testaram o MIF em
vários países e também no Brasil para anfíbios e o consideraram eficiente e econômico,
além da técnica causar menos estresse ao animal por não fornecer risco a sua
integridade física (ARNTZEN et al., 2003; BRADFIELD, 2004; CLEMAS et al., 2009; DEL
LAMA et al., 2011; RIBEIRO; REBELO, 2011; COURTOIS et al., 2012). Para os répteis a
marcação será através de marcas naturais quando houver e a utilização de pintura de
curta durabilidade (MANGINI; NICOLA, 2003). Para a marcação dos quelônios foi utilizada
a pintura com tinta atóxica a prova d’água (BALESTRA et al., 2016). Esta é uma
marcação provisória, podendo durar de três a seis meses.
A nomenclatura científica dos anfíbios e répteis seguiu a proposta pela Sociedade
Brasileira de Herpetologia (2016), que apresenta o checklist de todas as espécies tidas
como válidas para o Brasil (SEGALLA et al., 2016; COSTA; BÉRNILS, 2015).
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Foto 50 – Registro de anfíbios através do Método de Identificação Fotográfica. Dois indivíduos
de Hypsiboas lundii apresentando padrão diferente.

Para auxílio na identificação das espécies de anfíbios e répteis foram utilizadas as obras:
Peters et al. (1986), Ávila-Pires (1995), Bastos et al. (2003), Eterovick; Sazima (2004),
Freitas; Silva (2004); Ramos; Gasparini (2004), Loebmann (2005), Emlb (2013), Frost
(2013), Freitas; Silva (2007), Haddad et al. (2008), Uetanabaro et al. (2008).


Avifauna:

Para a amostragem da avifauna foi seguido um protocolo de documentação visual
(avistamento e câmera fotográfica para auxilio) (Foto 51) e zoofonia (onde foi empregado
o método por ponto de escuta (ANJOS, 2007; VIELLIARD; SILVA,1990; VIELLIARD et al.,
2010), como os sinais sonoros das aves são espécie-específicos, é possível registrar uma
espécie através da sua vocalização, assim dois pesquisadores experientes registraram
numa caderneta de campo os nomes de todos os indivíduos e espécies de aves vistos
e/ou ouvidos ao longo das trilhas do transecto, juntamente com o tipo de ambiente onde
eles foram registrados. Este protocolo incluiu a anotação de informações tais como: local,
dia, hora, espécie, nome vulgar, número (contado, estimado, extrapolado), método de
censo utilizado (avistamento ou vocalização), atividade principal da espécie (em
alimentação, em repouso, em movimentação ou outra), situação do ambiente e tipo do
habitat segundo Silva; Santos (2005).
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Foto 51 – Registro de aves através de avistamento com binóculo.

Os censos nos transectos se deram no início e final dos dias (05:30 até 11:00h, e 16:00
até 18:30h) coincidindo com o período de maior movimentação das aves, objetivando
além do levantamento avifaunístico o registro fotográfico dos espécimes avistados. Em
cada área amostral, foi realizado também um censo pelos transectos durante a noite
(19:30h até 21:30h) na tentativa de registrar aves com hábitos predominantemente
noturnos. O esforço amostral foi de 20 horas por ponto amostral, totalizando 160 horas
para a primeira campanha (seca).
Para o registro e identificação de aves também foram aplicadas em cada transecto,
estações de captura, com auxílio de 6 redes de neblina de 12 metros cada, abertas no
período matutino a partir das 5:00h até as 10:00h e no período vespertino das 15:00h até
as 18:00h (SIMON et al., 2007) (Foto 52). O esforço amostral foi de 48 horas
(horas/redes) por ponto amostral, para a primeira campanha.
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Foto 52 – Registro de aves através de avistamento com binóculo.



Mastofauna:

Para o registro da mastofauna foram empregadas as técnicas que seguem abaixo,
lembrando que nenhum mamífero de médio e grande porte foi capturado, apenas
registrado, sem a necessidade da utilização de armadilhas de contenção para este porte.
O registro da abundância relativa da mastofauna (pequeno, médio e grande porte)
ocorrerá através da busca ativa nas paisagens naturais e modificadas, em transectos de
1000 metros que foram percorridos cuidadosamente por dois pesquisadores na tentativa
de avistar os mamíferos da região.
Foi priorizada a identificação visual em censos diurnos, noturnos e indícios indiretos
(fezes, pegadas e carcaças), tendo início nos horários de 7:00 às 12:00 horas, de 14:00
às 18:00 horas e de 19:00 às 22:00, atendendo ao período de maior movimentação dos
mamíferos diurnos, crepusculares e noturnos. O esforço amostral foi de 24 horas por
ponto amostral, totalizando 192 horas para a primeira campanha (seca).
As pegadas observadas foram analisadas durante os deslocamentos dos pesquisadores
pela área de trabalho, sendo encontradas geralmente em poças de lama ou em areia
(Foto 53) Entretanto, a construção de caixas de areia artificiais foi empregada como
metodologia complementar para o registro destes dados sendo instaladas, principalmente,
em trilhas pré-existentes, onde as características naturais do solo não permitiam a
impressão dessas pegadas.
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Foto 53 – Registro de vestígios (pegada de mão-pelada).

Estas caixas de areia, instaladas nos transectos foram visitadas diariamente, durante a
permanência em campo, a fim de se identificar as pegadas impressas no solo e preparar
o terreno para novos registros. A identificação das espécies através de pegadas seguiu
Becker; Dalponte (1999). As fezes também foram consideradas como indicativos da
presença de mamíferos assim como as carcaças encontradas nas vias de acesso.
Os transectos foram direcionados de forma a percorrer trilhas e margens de cursos
d’água devido ao hábito de carnívoros utilizarem trilhas para o seu deslocamento.
Percursos nos períodos crepusculares e noturnos foram realizados com o objetivo de
aumentar a probabilidade de encontrar os animais de interesse neste estudo, aumentando
a riqueza de informações para a região. Os encontros fortuitos com mamíferos foram
registrados como avistamentos e fizeram parte do quadro de registro de espécies.
Para identificação das espécies de primatas foram utilizados binóculos 8x30 e 8x40 e
somente considerados os indivíduos aqueles com identificação precisa.
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Na tentativa de registrar mamíferos de médio e grande porte, foram instaladas armadilhas
fotográficas digitais da marca BUSHNELL HD e TIGRINUS na área de estudo (Foto 54).
Os equipamentos foram mantidos em funcionamento 24 horas/dia no decorrer do primeiro
período de amostragem (seca), onde cada ponto tinha duas armadilhas fotográficas,
totalizando 16 armadilhas em um esforço amostral de 3.072 horas. Esta técnica passou a
ser utilizada em estudos sobre animais silvestres envolvendo estimativas de tamanho de
população (KARANTH, 1995; KARANTH; NICHOLS, 1998; SILVEIRA, JACOMO; DINIZ,
2003; TOMAS; MIRANDA, 2003; O’CONNELL, NICHOLS; KARANTH, 2011). Este é um
método não invasivo que pode ser utilizado para a detectabilidade de animais. Com estas
informações é possível obter o número de detecções por espécie. Todos os dias as
armadilhas foram revisadas e reiscadas com iscas olfativas (abacaxi e bacon) para
aumentar as chances do registro de espécimes. Também foi aproveitado o registro de
espécies de outros grupos que foram registrados através deste método.

Foto 54 – Montagem de Armadilha Fotográfica.

Para o registro de pequenos mamíferos foram utilizadas 160 armadilhas do tipo
Tomahawk (29 x 14 x 10,5 cm), dispostas em 8 pontos de amostragem, iscadas com
abacaxi e bacon. Em cada ponto amostral, foram estabelecidas duas linhas de 90 m,
distanciados no mínimo 30 m uma da outra. Cada linha foi composta por 10 estações de
captura, distanciados 10 m entre si, totalizando 20 estações de captura por ponto. O
esforço amostral foi de 1.280 armadilhas-dia ao final da primeira campanha (seca).
As armadilhas foram instaladas alternadamente no chão e no sub-bosque na mata, e
apenas no solo nas áreas antropizadas, devido à ausência de troncos de suporte, cada
área foi avaliada quanto à disponibilidade de locais propícios ao armadilhamento. Os
animais capturados foram marcados e soltos no respectivo local de captura após coleta
de dados biométricos, sexo e condição reprodutiva. A marcação temporária foi realizada
com tinta atóxica (DAY et al., 1987) (Foto 55).
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Foto 55 – Marcação temporária foi realizada com tinta atóxica. Gracilinanus agilis Nº 3 e Didelphis
albiventris Nº 5.

A busca por quirópteros foi realizada nos abrigos diurnos como, casas abandonadas,
pontes, bueiros, cavidades em árvores e abrigos rochosos, para as atividades noturnas o
registro de quirópteros foi complementado a partir de estações de captura com uso de 6
redes de neblina de 12 metros cada uma. As redes foram montadas em cada ponto no
período noturno e ficaram abertas de 18:00h até as 22:00h (Foto 56). Os morcegos
capturados foram identificados, mensurados e soltos após marcação que será feita com
tinta atóxica (Foto 57). O esforço amostral será de 24 horas (horas/redes) por ponto
amostral ao final da primeira campanha (seca).

Foto 56 – Amostragem de morcego em rede de
neblina.

Foto 57 – Marcação de morcego feita com tinta
atóxica.
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A nomenclatura científica de mamíferos seguiu a referência da bibliografia “Mamíferos do
Brasil” (REIS et al., 2011). Para a confirmação da identificação das espécies além de
consulta a coleções de referência da PUC-GO, FUG-GO e UnB e vários artigos citados no
texto (ocorrência e distribuição), foram ainda utilizadas as referências básicas: Eisenberg
(1989), Emmons (1997), Becker; Dalponte (1999), Freitas; Silva (2005), Reis et al., (2011)
e Mamede; Alho (2006).


Entomofauna:

Os trabalhos de coleta dos invertebrados contou com duas técnicas para a captura dos
insetos nos principais ambientes sob influência do futuro empreendimento, assim como as
diferentes coberturas vegetais.
Foi empregado o método de amostragem pela barraca de Shannon ou Armadilha
Luminosa de Lençol, que consiste na utilização de um painel de pano branco, para onde
um forte feixe de luz branca é direcionado (IMES, 1992), e com a utilização da Armadilha
CDC (Centers on Diseases Control and Prevention) (armadilha luminosa que possui um
motor acoplado a uma ventoinha e uma lâmpada de 3V que funciona com quatro pilhas
de 1,5V cada) (Foto 58).

Foto 58 – Montagem de armadilha CDC.

A Armadilha Luminosa Shannon foi instalada diariamente às 18:00 horas com coletas
realizadas a cada 30 minutos até as 22:00 horas. O esforço amostral para Armadilha
Luminosa Shannon foi de 4 horas por ponto amostral, totalizando 256 horas ao final da
primeira campanha (seca). Já a Armadilha CDC foi instalada às 18:00 horas e recolhida
às 06:00 horas no outro dia. O esforço amostral para Armadilha CDC foi de 12 horas por
ponto amostral, totalizando 768 horas ao final da primeira campanha (seca).
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Para a identificação dos insetos coletados foram utilizadas as referências Borror; Delong
(1969), Mill (1983), Redford (1984), Carrera (1989), Carrera (1991), Barnes; Ruppert
(1996) e Borror; Delong (2011).


Ictiofauna:

Para o levantamento dos peixes foram amostrados os cursos lóticos e lênticos do córrego
Brejo do Lobo, ribeirão Sobradinho e o córrego Sansão, através de técnicas variadas
como a utilização de peneiras e peneirões, jequis e redes de arrasto de tração manual e
pesca com linha para peixes mais seletivos (Foto 59). O esforço amostral foi de três
profissionais, por trechos de 250 metros no leito dos cursos d’água, geralmente no sentido
jusante-montante e depois montante-jusante, por períodos que variavam de 60 a 120
minutos por ponto. Todos os pontos amostrais foram fotografados. Para este taxón não
foram coletados exemplares das espécies, apenas capturadas para fotografia e
posterioemente soltas no local (Foto 60).

Foto 59 – Utilização de rede de arrasto de tração
manual para amostragem de peixes.



Foto 60 – Fotografia das espécies de peixes em
campo.

Invertebrados Bentônicos:

As amostragens quali-quantitativa dos organismos bentônicos foram realizadas com um
amostrador de Surber (utilizado em ambientes com menor profundidade e apresentando
substrato formado por pedra e/ou cascalho, folhiço, gravetos, algas), sendo coletadas 3
réplicas em cada ponto, com o objetivo de obter uma maior representatividade da
comunidade (Foto 61).
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Foto 61 – Amostragem de Bentos utilizando Surber.

O material amostrado passasou por uma pré-triagem em campo para a separação das
pedras, gravetos e folhas maiores. Em seguida foi acondicionado em frasco plástico e
fixado com álcool 80%. Já em laboratório foi realizada a triagem, identificação e contagem
dos táxons encontrados. Os materiais amostrados foram levados ao estereomicroscópio,
onde foram separados do sedimento e identificados ao nível taxonômico menor possível.
Os dados foram tabulados conforme as seguintes referências bibliográficas para auxílio
nas identificações dos táxons: Da-Silva et al., (2002), Edmunds Jr. et al., (1979),
Fernández; Dominguez (2001), Peckarsky et al., (1990) e Wiggins (1977).


Análise Estatística dos Dados:

A riqueza e abundância foram determinadas a partir das espécies registradas em campo.
A densidade foi calculada pelo número de indivíduos de uma espécie, expresso em
relação ao número total de espécimes coletados em todo o estudo para o táxon em
questão. Através desse resultado as espécies foram classificadas da seguinte forma:
baixa dominância, para densidade inferior a 1%; pouco dominante, para aquelas que
apresentarem densidade entre 1% a 30% e dominantes, para densidade superior a 30%
(Quadro 49)
Quadro 49 – Valores de referência para classificação quanto a dominância de espécies
Dominância da Espécie em Relação à Riqueza de sua Classe
Parâmetros
Densidade

Baixa

Pouca

Abundante

<1%

Entre 1% a 30 %

> 30%

Para calcular os índices ecológicos da diversidade α (Shanon-Winner), Equitabilidade e
Similaridade (agrupamento UGPMA, Unweighted Pair Group Method with Arithmetic
Mean), foi utilizado o programa Biodiversity Pro (MCALEECE, 1997).
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Índice de Diversidade α e Equitabilidade:

As comparações de eficiência amostral entre as campanhas são importantes como
parâmetros de uniformidade e representatividade quali-quantitativa, respeitando-se as
variações sazonais da área de estudo. A diversidade e equitabilidade dos organismos
serão estimadas através do Índice de Shannon-Wiener e de Equitabilidade (MAGURRAN,
1988), respectivamente. Os Índices de Diversidade e Equitabilidade serão calculados
através das fórmulas:

H   ( pi ). log( pi )

e

E  H/H max

Onde,
p = proporção de abundância da espécie i;
Hmax = diversidade máxima ou diversidade de espécies sob condições de máxima
equitabilidade.


Jackknife 1:

Uma estimativa de riqueza para as áreas amostradas foi realizada através da construção
de curva média de acumulação de espécies que foi obtida através do estimador nãoparamétrico Jackknife1, que se baseia na ocorrência de espécies raras e no número de
amostras para estimar o total de espécies na comunidade (SANTOS, 2003), e calculada
pelo programa e calculada pelo programa PAST (HAMMER et al., 2001).


Análise para Descrição das Inter-Relações Fauna/Flora e Fauna/Cobertura Vegetal



Biologia da Conservação:

Para as inferências neste capítulo da Biologia da Conservação foram trabalhados os
dados dos referidos levantamentos com um enfoque na conservação, na importância das
espécies quanto seus estatus de endemismo, raras, ameaçadas de extinção e espécies
consideradas como bioindicadores descritas em bibliografia especializada.
A partir da compilação das informações avalia-se a importância das classes de animais
para monitoramentos futuros, com uma análise conjunta integrando a avaliação das
paisagens e seus atributos ecológicos.


Avaliação Ecológica da Área:

Para análise das áreas amostradas foram atribuídos valores de 1 a 5 quanto à riqueza,
espécies potenciais e habitats (diversidade, fragilidade e qualidade) onde foram
observadas as médias ponderadas para cada área amostrada e seu principal indicativo.
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A notável riqueza da fauna, sua forma de vida e seus hábitos constituem uma matriz de
interações complexas entre as plantas e outros animais, dependentes para o mosaico da
dinâmica da área. As interações entre ambos os grupos tróficos ressalta-se aquelas de
benefício próprio (mutualismo) na dispersão de sementes, polinização, defesa contra
mirmecofagia (formigas e outros insetos) e antagonistas com o benefício somente para o
próprio indivíduo como a herbívoria e predação. Estas interações fortalecem a dinâmica e
estrutura da área de estudo podendo ainda ser considerada representativa para a fauna
do Cerrado e associados.


Análise por Atributos:

A compreensão das propriedades que exerce uma comunidade sejam estruturais e
funcionais em uma determinada área são importantes na tentativa de conhecer suas
interações com o meio e as relações inter e intra-específicas, ou seja, sua importância
como força de controle dentro de um ecossistema. Odum (2004) define comunidade como
o conjunto de todas as populações de uma determinada área geográfica, a parte viva do
ecossistema.
Os atributos que caracterizam uma comunidade seja ela por grupo taxonômico ou por
paisagem amostradas, são seis, a saber: a composição, que revela os grupos ou as
paisagens ocupadas; a riqueza, que trata do número de espécies que a compõe; a
dominância e equitabilidade que dipõe da distribuição da abundância; a estrutura
espacial, que evidencia o padrão de distribuição nos habitats; a associação trófica, as
relações alimentares (teias) e a dinâmica temporal, que tratam na influência dos ciclos
diários e ou anuais (sazonalidade).
Os atributos com maior significância para classificar o grupo taxonômico são a riqueza, a
dominância e a associação trófica, já para os habitats a composição, estrutura espacial e
a dinâmica temporal.
A seguir estão explanadas a classificação e as pontuações dos atributos relacionados
acima, para as comunidades no Cerrado quanto:
a) Composição:
Nível 1  ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos (5);
Nível 2  ecossistemas terrestres (3) ou ecossistemas aquáticos (3).
b) Riqueza:
Nível 1(5)

Nível 2 (4)

Nível 3 (3)

Nível 4 (2)

Nível 5 (1)

Riqueza

Riqueza

Riqueza

Riqueza

Riqueza

Anfíbios

20-16

16-12

12-8

8-4

>4

Répteis

10-8

8-6

6-4

4-2

>2

Aves

125-100

100-75

75-50

50-25

>25

Mamíferos

20-16

16-12

12-8

8-4

>4

Grupos
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c) Dominância/equitabilidade:
Nível 1(5)

Nível 2 (4)

Nível 3 (3)

Nível 4 (2)

Nível 5 (1)

Abundância

Abundância

Abundância

Abundância

Abundância

Anfíbios

160-96

96-48

48-16

16-4

>4

Répteis

80-48

48-24

24-8

8-2

>2

Aves

1000-600

600-300

300-100

100-25

>25

Mamíferos

160-96

96-48

48-16

16-4

>4

Grupos

d) Estrutura Espacial:
Nível 1  Vertical/Horizontal (5);
Nível 2 Vertical (3) ou Horizontal (2);
e) Associações Tróficas:
Nível 1  4 níveis tróficos ou + de 75% das espécies com interações tróficas (5);
Nível 2  3 níveis tróficos ou 50% das espécies com interações tróficas (4);
Nível 3  2 níveis tróficos ou 25% das espécies com interações tróficas (3);
Nível 4  1 nível trófico ou menos 20% das espécies com interações tróficas (2);
f) Dinâmica Temporal:
Nível 1 – Ciclo sazonal completo (5);
Nível 2 – ciclo sazonal incompleto (3).
g) Pontuação da média geral dos atributos:
Média de Atributos

Grupo Taxonômico

Paisagem

Interação
táxon/paisagem

4-5

Muito alta representação

Muito alta importância

Muito alta significância

3-4

Alta representação

Alta importância

Alta significância

2-3

Média representação

Média importância

Significante

1-2

Pouca representação

Pouca importância

Pouco significante

0-1

Baixa ou nenhuma
representação

Baixa importância

Insignificante

Na amostragem para os grupos taxonômicos foi obtida uma média geral para os atributos
ecológicos, com um seu indicativo crescente para visualizar o efeito sazonal (dinâmica
temporal). Para os habitas foi obtida uma média demonstrando a estrutura e composição,
destacando os diversos táxons.


Avaliação da Fauna como Bioindicadores:

Um dos grandes desafios do homem atualmente é desenvolver e utilizar recursos dentro
dos limites da natureza, a fim de garantir a integridade desta para as gerações futuras.
Para tanto, é imprescindível conhecer e conservar áreas naturais estratégicas,
compreendendo melhor suas populações e suas relações com os ecossistemas onde se
encontram.
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A bioindicação usa alguns organismos que compõem determinado ambiente para
caracterizá-lo e retratar o seu estado. Os objetivos são conservar e conhecer melhor o
comportamento das comunidades ecológicas quando submetidas a fatores estressantes,
como a supressão da vegetação na perda de habitas, reservatórios na mudança da
paisagem, poluição e outras.
Espécie “indicadora” é aquela que possui pequena tolerância a variações ambientais e,
quando presentes em determinada área, revela um conjunto de condições particulares
daquele ambiente.
A essência da bioindicação são as relações entre os seres vivos e os fatores ambientais.
Assim rápidas mudanças do ambiente provocadas pelo homem causam grandes
flutuações populacionais nos organismos. Cada espécie possui um padrão de variação
característico: algumas são mais tolerantes, outras menos.
A utilidade dos bioindicadores está em sua capacidade preditiva, ou seja, permitem
estimar quando uma modificação começa a ocorrer. Eles podem indicar a presença e a
extensão do impacto de algum agente estressante ainda no início de sua atuação.
O valor preditivo de um indicador é determinado pela sensibilidade e especificidade do
mesmo às modificações ambientais e, em consequência, pelo tipo de resposta na
população e na comunidade. Diversos seres vivos podem ser utilizados como
biondicadores. Os critérios mais citados na seleção de bioindicadores são:
a) Ampla distribuição geográfica;
b) Variedade de habitats e nichos ocupados;
c) Taxonomia bem conhecida e estável;
d) Facilidade de captura a baixos esforços;
e) Biologia e história natural bem conhecida;
f) Sensibilidade a fatores estressantes;
g) Capacidade preditiva;
h) Baixos custos e tempo reduzido.
Para este estudo foram utilizados os critérios distribuição, variedade de habitas, nichos
ocupados, sensibilidade e capacidade preditiva para classificar as espécies em três
categorias:
a) Espécies Dependentes – são os táxons que apresentam uma distribuição restrita
dentro de um bioma e com hábitos especialistas, onde depende de uma formação vegetal
ou um habitat ou uma sub-bacia;
b) Espécies Semi-Dependentes – são os táxons que apresentam ampla distribuição
em um bioma com hábitos especialistas ou generalistas podendo ocupar mais de uma
formação vegetal, ou habitas ou uma bacia; e
c) Espécies Independentes – são táxons que apresentam distribuição ampla e
ocorrendo em mais de um bioma ou bacias, de hábitos mais generalistas que
especialistas.
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A potencialidade do grupo taxonômico teve como base a sensibilidade. As sensibilidades
tem peso variável de 3 para a presença de espécies dependentes, peso 2 para a
presença de espécies semi-dependentes e peso 1 para a presença de espécies
independentes, podendo somar um total de 6 pontos. A valoração está expressa em um
ranqueamento de 1 a 6, sendo para os valores de 1 a 2 - baixa importância, de 3 a 4 média importância e de 5 a 6 - alta importância para o monitoramento.


As Rodovias e Acessos:

O aumento das vias de acesso, pavimentadas ou não, tem atribuído ao elevado índice de
mortalidade da fauna local, pelo contato ou por cortar corredores de
deslocamento/migração. Em rodovias e vias com tráfego de veículos constantes ou
sazonais, os ruídos e os riscos de atropelamento podem alterar a dinâmica biológica das
comunidades locais (FELDHAMER et al., 1986, FOPPEN; REIJNEN, 1994). Para
espécies com pequena capacidade de deslocamento as estradas podem até se
transformar em barreiras ecológicas (KRAUSMAN; ETCHBERGER, 1995).
A migração da fauna é gerada por vários motivos podendo ser aumentada por efeitos da
sazonalidade do clima ou mesmo pelo hábito de vida do animal na busca de alimento,
fuga ou mesmo pela área de vida de alguns animais, principalmente os mamíferos de
grande porte, que podem ter uma área de deslocamento de mais de 40 km².
Os cursos d’água, desde as nascentes até as calhas dos rios principais, formam um
corredor natural de deslocamento animal, isso se em todos os locais fossem
resguardados as faixas das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) ao longo das
drenagens. Nos locais onde os acessos ou as estradas cortam estes corredores a
atenção do condutor deve ser redobrada no intuito de se evitar esta mortalidade da fauna.
A maneira mais eficaz de se evitar muitos atropelamentos é mantendo a velocidade baixa
do veículo em locais com maior probabilidade de trânsito animal. Porém após varias
observações e registro de animais atropelados em estradas e vias de acesso, é notável
que em muitos casos de atropelamento o veículo foi desviado de sua trajetória original
para atropelar o animal. Neste caso apenas a sensibilização de condutores pode atenuar
este tipo de acidente.
São vários animais que costumam utilizar a estrada em algum momento do dia ou do seu
ciclo de vida. Nas áreas de influências do empreendimento foram realizados censos nas
rodovias DF-325 e VC-215 para registrar o atual efeito do atropelamento e poder verificar
sua potencialização com implantação do empreendimento.
O percurso no entorno do empreendimento analisado totaliza 9km, sendo um trecho de 5
km na rodovia DF-325 e 4 km na rodovia VC-215. O censo de animais atropelados foi
realizado todos os dias, uma vez no início da manhã e outra no final da tarde, percorrendo
os trechos acima para averiguação, totalizando 90km, o censo foi realizado por uma
equipe de três observadores em um carro a 50km/h (FIGUEIREDO et al., 2013). Assim,
os animais encontrados foram fotografados, sua coordenada geográfica será registrada,
os mesmos foram identificados em nível de espécie quando possível. Os animais
registrados foram retirados imediatamente do local, para evitar possíveis atropelamentos
de animais necrófagos e também a recontagem.
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 Resultados e Discussão:


Herpetofauna:



Anfíbios:

O Brasil é líder mundial em diversidade de anfíbios com 1.080 espécies, sendo 1039 de
Anuros, cinco de Caudatas e 36 Gymnophionas (SEGALLA et al., 2016). Dentre os
anfíbios anuros podemos distinguir 3 categorias baseadas no seu aspecto externo, este
grupo é conhecido popularmente como sapos, rãs e pererecas. Os anfíbios anuros
apresentam características sedentárias podendo ser mais susceptíveis às atividades de
impacto ambiental, por esse motivo tem sido comum a inclusão dessas espécies em
programas de monitoramento ambiental, entretanto são frequentemente ignorados ou
recebem pouca atenção em tais programas e poucos estudos são realizados com esses
indivíduos (RELYA, 2002).
Os anfíbios são componentes significativos da biota, devido sua abundância e significado
funcional na maioria dos habitats terrestres e dulcícolas das regiões tropicais, subtropicais
e temperadas (RELYA, 2002). Embora o número de espécies de anfíbios descritos esteja
aumentando, nas últimas décadas tem sido observada uma redução ou mesmo o
desaparecimento de algumas populações. Os anfíbios estão vulneráveis a ameaças
globais como a devastação desordenada, desflorestamento e poluição por resíduos
agriculturas (BASTOS et al., 2003; COLLINS 2003; FREITAS; SILVA 2004; LOEBMANN,
2005).
Segundo Relya (2002) as características que tornam os anfíbios bons indicadores
ambientais são pele permeável, ovos sem casca e ciclo de vida com duas fases, além
disso, são importantes componentes de muitas comunidades ecológicas, sejam
consumindo uma infinidade de insetos ou servindo de presas para outros animais.
Espécies menores, por exemplo, se alimentam de insetos e outros invertebrados
enquanto que espécies de grande porte, como a rã-manteiga (Leptodactylus latrans) ou
rã-pimenta (Leptodactylus labyrinthicus) podem ingerir pequenos vertebrados como
cobras, lagartos, ratos, pássaros, e até mesmo outros anfíbios.
Silvano; Segalla (2005) afirmaram que o declínio de populações de anfíbios no Brasil é
pobremente documentado e pouco compreendido. Isto se deve, principalmente, à falta de
conhecimento sobre a biologia das espécies, carência de estudos e de monitoramento em
longo prazo, associados à grande extensão territorial do país, diversidade de ambientes e
a alta riqueza de espécies de anfíbios.
Entender e conservar os anfíbios é de fundamental importância, uma vez que estes
animais possuem em sua pele diversas substâncias biologicamente ativas que são
responsáveis por proteger estes animais contra parasitas e predadores e que futuramente
também darão origem a novos fármacos contra patógenos humanos (CLARKER, 1997;
ALVES, 2012).
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Alterações decorrentes da atividade de expansão econômica são fatores que necessitam
de mais estudos, isto porque é necessária uma maior atenção uma vez que não se
conhece plenamente sua biota original. Segundo Klink; Machado (2005) é importante
conhecer e compreender as relações complexas ecológicas frente às alterações
ambientais para então conciliar o aproveitamento econômico com a preservação da
biodiversidade.
Análise dos Dados Primários:
Para esta 1ª campanha amostral foram registradas 10 espécies de anfíbios anuros. A
riqueza e abundância foram baixas, porém esse resultado já era esperado, devido ao
período de seca, onde é visível menor atividade para este grupo (Volume IV, Lista de
Fauna – Anfíbios). Estas espécies registradas para a área durante o período de
amostragem estão classificadas como “Não ameaçadas” para a lista oficial da a fauna
ameaçada de extinção no Brasil (BRASIL, 2014) e para a lista mundial de espécies
ameaçadas (IUCN, 2015). Considerando os padrões de endemismo foram verificadas três
espécies (Barycholos ternetzi, Hypsiboas lundii e Odontophrynus cultripes) para o bioma
Cerrado (VALDUJO et al., 2012).
A baixa riqueza e abundância registradas para esta 1ª campanha amostral, certamente
ocorreu devido as baixas temperaturas e umidade, onde no período de coleta as
temperaturas estavam entre a miníma de 10ºC e as máximas de 25ºC. A temperatura do
corpo desses animais não é constante, variando conforme a temperatura do ambiente.
Assim temperatura e a pluviosidade determinam a organização das assembléias e a
distribuição das espécies, isto porque o aumento das precipitações eleva à diversificação
dos microhabitats aquáticos e úmidos, permitindo assim maior riqueza e abundância das
espécies sensíveis a desidratação que passam a utilizar os microhabitats mais secos
(PAVAN, 2007).
Na distribuição das espécies e espécimes entre as áreas de influência direta (AID) e
indireta (AII), observa-se os maiores registros ocorreram para AII com 10 espécies e 80
espécimes, já a AII registrou os menores valores com 01 espécie e 02 espécimes, esta
amostragem é evidenciada na AII por apresentar uma heterogeneidade de paisagens com
melhor grau de conservação do que a AID (Volume IV, Lista de Fauna – Anfíbios). Além
disso, como os anfíbios tem forte dependência por ambientes úmidos, vale resaltar que na
AII, estes ambientes são quase escassos, e aliados a baixas temperaturas no período de
coleta, reduziu-se assim as chances de um maior registro de anfíbios para esta 1ª
amostragem.
A diversidade de acordo com o índice de Shannon H’ também foi maior para a AII, assim
como a equitabilidade também (Quadro 50).
Quadro 50 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os anfíbios identificados na
1ª Campanha amostral realizada nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF
Índice

AID

AII

Geral

Shannon (H)

0

1,953

1,933

Equitability (J)

0

0,848

0,8394
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Através da construção da curva média de acumulação obteve-se uma estimativa de
riqueza de 16,67 através do estimador não-paramétrico Jackknife 1 (Figura 62). Este
estimador de primeira ordem, oferece uma estimativa mais acurada da comunidade e
produz intervalos de confiança com base nas espécies raras (Krebs, 1999). Evidenciando
assim, que em futuras amostragens podem ocorrer novas espécies na área de estudo.

Figura 62 – Curvas de acumulações de espécies observadas entre os pontos amotrais, obtidas através do
estimador não-paramétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados.

A família mais representativa nos ambientes de mata de galeria e cerrado foi a Hylidae
com riqueza de quatro espécies e abundância (n) igual a 41 (Figura 63). A família Hylidae
é uma das maiores famílias de anuros com mais de 900 espécies reconhecidas. Essa
família foi revisada taxonomicamente por Faivovich et al. (2005). De natureza arborícola,
os hilídeos possuem cabeça e olhos grandes e frequentemente patas alongadas com
cintura afunilada. São extremamente variáveis no tamanho (1,7-14 cm de comprimento) e
aparência externa, porém a presença de discos adesivos arredondados nas pontas dos
dedos é uma característica comum presente na maioria das espécies, o que os diferencia
facilmente das outras famílias (LIMA et al., 2006).
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Figura 63 – Riqueza de espécies de anfíbios anuros por ambiente com ocorrência para o grupo.
Legenda – mata de galeria (MG) e cerrado(CE).

O nível de antropização de alguns pontos da área de estudo faz com que as espécies
com maior moblidade se reloquem lentamente para áreas mais propícias e aquelas que
possuem capacidade restrita de deslocamento, vão se extinguindo localmente com o
tempo, portanto vale destacar a ocorrência das espécies Hypsiboas lundii e Chiasmocleis
albopunctata que apesar de terem sido inventariadas em locais pouco preservados
ecologicamente, são mais dependentes de habitat estruturados e mais sensíveis às
alterações ambientais.
Dentre as espécies de anfíbios anuros registradas, tem espécies que se adaptam muito
bem a locais com variados graus de alterações ambientais, como por exemplo, Scinax
fuscovarius (Foto 62). Estas espécies podem viver tranquilamente em pastos, áreas
fechadas, abertas ou antropizadas, ocupando habitats úmidos ou secos apresentando
grande resistência ecológica. Geralmente apresentam reprodução prolongada ocorrendo
praticamente o ano todo e podem ser consideradas generalistas em habitat e obtenção
dos recursos alimentares.
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Foto 62 – Scinax fuscovarius.

Como mostra a Figura 64, a maioria das espécies de anuros, independentemente do
hábito (terrestre, arborícola, semi-fossorial e aquática), foi encontrada na mata de galeria,
esse fato pode ser explicado pela cobertura vegetal e presença de umidade que fornece
abrigo, locais de reprodução, aporte de alimentos (folha, flores e frutos) e favorece a
diversificação de microhabitas para a anurofauna.
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Figura 64 – Riqueza de espécies de anfíbios anuros por ambientes em relação ao hábito de cada espécie
identificada nas áreas de influências do empreendimento.
Legenda – mata de galeria (MG) e cerrado(CE).

A diversidade α para as áreas de influências do empreendimento foi de (1,93), analisando
os pontos separadamente, os valores de diversidade encontrados foram maiores para o
Ponto 8 (H’ = 1,1,70), a equitabilidade também apresentou maior índice para este ponto
(0,95) (Quadro 51). A diversidade para o ponto Ponto 8 foi mais alta em relação aos
outros pontos certamente devido a mata de galeria e curso d’água na área, favorecendo a
permanência dos anfíbios na área em questão.
Quadro 51 – Riqueza, Abundância, Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para a 1ª
campanha amostral
Localização

Riqueza

Abundância

Diversidade (H')

Equitabilidade (E = H'/Hmax)

Geral

10

82

1,93

0,84

Ponto 2

1

2

0

0

Ponto 4

1

3

0

0

Ponto 5

1

11

0

0

Ponto 6

1

2

0

0

Ponto 7

4

30

0,95

0,69

Ponto 8

6

34

1,70

0,95
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Com o somatório das espécies amostradas em todos os pontos de obteve-se, para a
anurofauna, das áreas de influências do empreendimento a ocorrência de 10 espécies,
com similaridade acima de 80% para os pontos 2 e 4 (Quadro 52 e Figura 65). Esta
similaridade maior em relação ao total geral amostrado ocorreu certamente por se tratar
de áreas com mata de galeria.
Quadro 52 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para anfíbios na comparação entre os pontos
amostrados na região
Ponto Amostral

Valores dos Índices de diversidade β
P2

P4

P5

P6

P7

P8

P2

*

80

30,7692

0

0

11,1111

P4

*

*

42,8571

0

0

16,2162

P5

*

*

*

0

0

48,8889

P6

*

*

*

*

0

11,1111

P7

*

*

*

*

*

0

P8

*

*

*

*

*

*

Figura 65 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os anfíbios registrados nos pontos de amostragem das áreas de influências do empreendimento.

A frequência relativa (FR) demonstrou que a maioria das espécies foram classificadas
como pouco dominante (frequências entre 1% a 30%), sendo registradas 09 espécies
com tal classificação, desta forma não ocorreram espécies classificadas com baixa
dominância. A espécie Hypsiboas lundii foi classificada como dominante (D = 32,90%).
Para a frequência relativa ocorreu uma uniformidade na amostra, onde nenhuma espécie
se destacou como melhor distribuída nos ambientes amostrados (Quadro 53).
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Isto se deve certamente ao fator sazonalidade, onde a temperatura e a pluviosidade
determinam a organização das assembleias e a distribuição das espécies, isto porque o
aumento das precipitações eleva à diversificação dos microhabitats aquáticos e úmidos,
permitindo assim maior riqueza e abundância das espécies sensíveis a desidratação que
passam a utilizar os microhabitats mais secos (PAVAN, 2007). A temperatura do corpo
desses animais não é constante, variando conforme a temperatura do ambiente. Sua pele
é quase sempre úmida causando a sensação de serem “gelados”. Essa umidade é
importante para que eles possam realizar respiração cutânea, além da pulmonar.
Diferentemente dos outros vertebrados, a pele dos anfíbios é nua, não possuindo
escamas, pêlos ou penas. Assim, eles são muito suscetíveis à perda de água. Para
contornar esse problema, uma das estratégias que utilizam é a de serem, na grande
maioria das espécies, animais noturnos.
Quadro 53 – Densidade (D) e Frequência Relativa (FR) das espécies de anfíbios registrados no 1º
campanha amostral
Identificação Taxonômica

Nome Comum

D

FR

Classe Amphibia

Anfíbios

Ordem Anura

Sapos - rãs - pererecas

Ranzinha-da-mata

6,1

10

Dendropsophus cruzi (Pombal & Bastos, 1998)

Perereca

6,1

10

Dendropsophus minutus (Peters, 1872)

Perereca

2,44

10

Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856)

Perereca-da-mata

32,9

10

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

Perereca-de-banheiro

7,32

10

Scinax rogerioi (Pugliesi, Baêta & Pombal, 2009)

Perereca

4,88

10

Ololygon skaios (Pombal, Carvalho, Canelas & Bastos, 2010)

Perereca

6,1

10

Rã-pimenta

24,4

10

Rã

2,44

10

Sapinho-boi

7,32

10

Família Craugastoridae
Barycholos ternetzi (Miranda Ribeiro, 1937)
Família Hylidae

Família Leptodactylidae
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824)
Família Microhylidae
Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885)
Família Odontophrynidae
Odontophrynus cultripes (Reinhardt & Lütken, 1861 “1862”)
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Para a conservação efetiva da biodiversidade é necessário um mínimo de conhecimento
sobre os alvos dessa proteção (COSTA, 2005). Devido à fragmentação do Cerrado, os
anuros tendem a se concentrar próximos a lugares que ainda têm água, pois estes são
fundamentais para a sua reprodução ou em ambientes com certa cobertura vegetal. Daí a
importância dada a esses fragmentos florestais, pois eles contribuem para a manutenção
da diversidade de anuros, aumentando a área de habitat disponível para esses indivíduos.
Existem flutuações na diversidade que já são esperadas em função do efeito da
sazonalidade que age fortemente sobre este grupo. Desta forma diversidade para a área
de estudo ainda pode aumentar, visto que existem espécies com padrão de atividade
explosiva. Diante da evidente carência de informação sobre os anfíbios, é necessario
incentivar cada vez mais a produção de inventários e monitoramentos das populações,
uma vez que é fundamental conhecer para preservar.
Análise dos Dados Secundários:
Os anfíbios encontrados nas regiões hidrográficas São Francisco, Paraná e
Tocantins/Araguaia no Distrito Federal, onde está inserido o empreendimento, registrou
riqueza de 39 espécies entre 7 estudos compilados (fonte IBRAM 2017). Estes têm como
alvos principais as unidades de conservação ESEC-AE e APA-CAF, com 74,35% da
riqueza total registrada e os ambientes analisados foram principalmente as matas de
galeria, áreas úmidas e cerrados. A partir da análise conjunta de 7 estudos com o
presente EIA, houve um incremento de seis espécies totalizando um registro de 45
espécies para a lista de fauna no DF e uma similaridade de 22,22% (EIA/APA Cafuringa)
e 26,67% (EIA/ESEC-AE) (Volume IV, Lista de Fauna – Anfíbios, Quadro 54 e Figura
66).
O grupo dos anfíbios também apresentaram similaridade com estudos mais regionais do
bioma cerrado e corroboram com as três bacias que drenam o Planalto Central (ARAÚJO;
BRANDÃO, 1997; BASTOS et al., 2003; BASTOS, 2007; COLLI et al., 2002).
Quadro 54 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para os anfíbios na comparação entre os estudos
realizados no Distrito Federal (Base IBRAM, 2017 e EIA/RIMA Sobradinho)
Localidade

Valores dos Índices de diversidade β
APA CAF

APA GCV

APA LP

ESECAE

RBC

PNB

Fora de UC

EIA

APA CAF

*

71

74,42

73,91

26,67

26,67

17,14

22,22

APA GCV

*

*

82,05

71,43

15,38

15,38

6,452

25

APA LP

*

*

*

86,49

19,05

19,05

7,692

29,63

ESECAE

*

*

*

*

16,67

16,67

13,79

26,67

RBC

*

*

*

*

*

100

0

14,29

PNB

*

*

*

*

*

*

0

14,29

Fora de UC

*

*

*

*

*

*

*

0

EIA

*

*

*

*

*

*

*

*

201

Figura 66 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os anfíbios registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017) na comparação entre as amostragens
realizadas nas áreas de influências do empreendimento.

Segue abaixo o registro fotográfico de algumas das espécies de anfíbios nesta 1ª
campanha amostral:
A

B
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C

D

E

F

G

G

Foto 63 – Registros folográficos de anfíbios verificados nas áreas de infuências do empreendimento.
(A) Barycholos ternetzi; (B) Dendropsophus minutus. (C) Hypsiboas lundii; (D) Scinax fuscovarius; (E)
Scinax rogerioi; (F) Ololygon skaios; (G) Chiasmocleis albopunctata; (H) Leptodactylus labyrinthicus.
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Répteis:

De acordo com a Costa; Bérnils (2015) no Brasil ocorrem 773 espécies de répteis e 46
subespécies, existindo por tanto um total de 819 táxons, divididos em três ordens,
Testudines (36 spp.), Crocodylia (6 spp.) e Squamata (731 spp.), esta última subdividida
em três subordens, Sauria ou lagartos (266 spp.), Amphisbaenia (73 spp.) e Serpentes
(392 spp.).
Estudar a ecologia dos répteis é de grande importância para o estabelecimento de
medidas de conservação do Cerrado. Os répteis são importantes para a indicação de
qualidade ambiental de uma determinada área, especialmente em função da ocorrência
de algumas espécies em regiões cujas paisagens naturais estão sendo destruídas pela
ação antrópica, visto que algumas dependem de locais específicos à sua reprodução. A
redução de populações e o consequente isolamento em fragmentos remanescentes são
os problemas imediatos que ocorrem. Diversos fatores podem afetar os répteis, como
temperatura, fotoperíodo, precipitação, bem como a falta de ambientes favoráveis ao seu
modo de vida. Répteis de regiões temperadas apresentam atividade nitidamente sazonal,
associada a períodos quentes do ano (DI-BERNARDO et al., 2007).
Os répteis (serpentes e lagartos) têm revestimentos especiais como camadas ósseas pelo
corpo, escamas ou carapaças protegidas por queratina. Este revestimento não
acompanha o crescimento do animal, forçando o mesmo a realizar muda de pele
regularmente. Esta camada dérmica evita a perda excessiva de água, isso os tornam
mais independentes da água, além disso, seu modo reprodutivo é baseado em ovipostura
ou viviparidade. Sendo assim, os répteis podem ir mais distantes das fontes de água. A
respiração pulmonar, melhorias no sistema esquelético, muscular e órgãos dos sentidos
são outras características que também permitem há esses animais uma maior dispersão
por locais mais secos (ARAÚJO; BRANDÃO 1997; FREITAS; SILVA 2007).
Os répteis ocupam posição próxima ao topo na cadeia alimentar, nutrindo-se de
artrópodes (aranhas e insetos), minhocas, moluscos, peixes, anfíbios, girinos, lagartos,
anfisbaênideos, serpentes, pássaros, ovos de lagartos e de pássaros, roedores,
morcegos, marsupiais, etc., precisando portanto, de uma oferta de alimentos que supra as
necessidades de suas populações, desta maneira fornecem importantes informações do
estado de conservação das regiões naturais, tendo grande relevância em estudos
ambientais (TOFT 1985; DUELLMAN 1990). A presença de espécies estenóicas, raras ou
endêmicas, é de grande importância para observação do grau de conservação dos
ambientes, em oposição a estas estão às espécies eurióicas que podem indicar diferentes
níveis de alteração (LEITE et al., 1993).
Análise dos Dados Primários:
Neste estudo os répteis foram representados por 12 espécies, distribuídas em duas
ordens (Squamatas e Testudines), 10 famílias (Tropiduridae, Gekkonidae, Mabuyidae,
Polychrotidae, Gymnophthalmidae, Typhlopidae, Dipsadidae, Viperidae, Chelidae e
Emydidae). A família mais representativa com relação a abundância foi a Tropiduridae (N
= 31) (Volume IV, Lista de Fauna – Répteis).
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Na distribuição das espécies e espécimes entre as áreas de influência direta (AID) e
indireta (AII), observou-se os maiores registros ocorreram para AII com 11 espécies e 37
espécimes, já a AII registrou os menores valores com 03 espécies e 14 espécimes, esta
amostragem é evidenciada na AII por apresentar uma heterogeneidade de paisagens de
cerrado e mata de galeria com melhor grau de conservação do que a AID (Quadro 55).
A diversidade de acordo com o índice de Shannon H’ também foi maior para a AII, assim
como a equitabilidade também foi superior (Quadro 55).
Quadro 55 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os Répteis identificados na
1ª Campanha amostral realizada nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF
Índices

AID

AII

Geral

Shannon_H

0,285

0,729

0,662

Equitability_J

0,597

0,700

0,613

Através da construção da curva média de acumulação obteve-se estimativa de riqueza de
18,13 através do estimador não-paramétrico Jackknife 1, já a riqueza encontrada foi entre
1 a 5 espécies, este resultado mostra que ainda podem ocorrer espécies nas áreas de
influências (Figura 67).

Figura 67 – Estimador não-paramétrico Jackknife 1 de espécies observadas para os pontos amostrados.
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Foram registradas seis espécies de lagartos: Copeoglossum nigropunctatum, Polychrus
acutirostris, Tropidurus torquatus, Hemidactylus mabouia, Bachia bresslaui e
Micrablepharus maximiliani. Essas espécies possuem hábitos terrestres e costumam
entrar em atividade ao longo do dia à medida que a incidência de calor aumenta, mas se
diferem no comportamento de forrageamento (FREITAS; SILVA 2007).
Foi registrada a presença de quatro serpentes Amerotyphlops brongersmianus,
Pseudoboa nigra, Oxyrhopus guibei e Crotalus durissus (Foto 64). As serpentes de
hábitos mais terrestres têm sido observadas frequentemente em ambientes antropizados,
isto acontece certamente por existir grande disponibilidade de alimento (pequenos
roedores) nestes ambientes, que fazem parte da sua dieta, além da redução de habitat
que faz com que se desloquem pelos mais variados ambientes em busca de abrigo,
alimentação e locais apropriados a sua reprodução.

Foto 64 – Registro folográficos de Oxyrhopus guibei.

A riqueza dos répteis (lagartos, serpentes e quelônios) em relação ao uso de habitat
variou de uma a cinco espécies nos ambientes com ocorrência para este grupo.
Observou-se o ambiente de Cerrado apresentou maior riqueza de lagartos (N=5) e o
ambiente de mata de galeria maior riqueza para os quelônios (N=2). Algumas espécies de
répteis foram encontrados no ambiente modificado, sendo este fato justificado pela
capacidade de adaptação e reprodução em áreas antropizadas, principalmente para as
espécies de hábitos terrestres, pois apresentam ampla plasticidade alimentar (Figura 68).
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Figura 68 – Distribuição da riqueza dos répteis encontrada para cada ambiente nas áreas de influências do
empreendimento.
Legenda – mata de galeria (MG), cerrado(CE) e ambiente modificado (AM).

Além da pouca restrição quanto à obtenção do alimento, a maioria dos répteis
encontrados neste estudo são geralmente encontrados no bioma Cerrado e em áreas
abertas com intensa incidência solar. O aumento de algumas populações pode ser em
decorrência de boas condições de vida (alimento, abrigo e reprodução) e pequena
quantidade de predadores naturais. Neste caso a maior incidência de répteis insetívoros
foram registrados em ambiente de Cerrado e em seguida nos ambientes antrópicos e nas
matas de galeria, onde também os onívoros se apresentaram com maior riqueza (Figura
69).
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Figura 69 – Riqueza de espécies de répteis por ambientes em relação à guilda de cada espécie
identificada na área de estudo.
Legenda – mata de galeria (MG), cerrado(CE) e ambiente modificado (AM).

A diversidade α em relação aos pontos amostrados nas áreas de influências do
empreendimento foi de (1,52), sendo que para o Ponto 6 foi registrado um maior índice de
diversidade (1,47), já a maior equitabilidade ocorreu para o ponto 4 em relação aos outros
pontos (0,98) (Quadro 56). A maior equitabilidade para o ponto 4 ocorreu devido a baixa
abundância em relação à riqueza amostrada. Os resultados da alta diversidade para o
ponto 6 desta 1ª campanha amostral ocorreu devido ao ambiente de cerrado ainda estar
com áreas preservadas, fato que garante uma maior sobrevivência para os répteis.
Quadro 56 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os pontos amostrados nas
áreas de influências do empreendimento
Pontos

Índices
Riqueza

Abundância

Diversidade (H')

Equitabilidade (E = H'/Hmax)

Geral

12

51

1,52

0,61

Ponto 1

1

2

0

0

Ponto 2

3

10

0,80

0,73

Ponto 3

1

2

0

0

Ponto 4

4

7

1,35

0,98

Ponto 5

5

12

1,10

0,68

Ponto 6

5

7

1,48

0,92

Ponto 7

3

6

0,87

0,79
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Índices

Pontos

Riqueza

Abundância

Diversidade (H')

Equitabilidade (E = H'/Hmax)

3

5

0,95

0,86

Ponto 8

Neste estudo o maior índice de similaridade foi observado entre o ponto 1 e 3 com indici
de (100%). Estes resultados indicam que estas duas áreas foram similares quanto à
composição e abundância das espécies, e ocorreu devido a homogeinedade existente,
que é composta basicamente por áreas antropizadas por pastagem (Quadro 57 e Figura
70).
Quadro 57 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para répteis na comparação entre os pontos
amostrados nas áreas de influências do empreendimento
Ponto

Valores dos Índices de diversidade β
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P1

*

33,3333

100

44,4444

28,5714

44,4444

50

57,1429

P2

*

*

33,3333

47,0588

72,7273

35,2941

50

40

P3

*

*

*

44,4444

28,5714

44,4444

50

57,1429

P4

*

*

*

*

31,5789

42,8571

30,7692

50

P5

*

*

*

*

*

31,5789

55,5556

35,2941

P6

*

*

*

*

*

*

46,1538

83,3333

P7

*

*

*

*

*

*

*

54,5455

P8

*

*

*

*

*

*

*

*

Figura 70 – Análise de agrupamento realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade para os
répteis na comparação entre os pontos amostrados na região.
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Das 12 espécies de répteis registradas, 11 foram classificadas como pouco dominantes
com frequências entre 1% a 30%, sendo a espécie Tropidurus torquatus dominante,
apresentando, também, maiores frequência e densidade (Quadro 58).
Quadro 58 – Densidade (D) e Frequência Relativa (FR) das espécies de répteis registradas nas áreas de
influências do empreendimento
Identificação Taxonômica
CLASSE REPTILIA
Ordem Squamata

Nonme Comum

D

FR

Répteis
Anfisbenias, Lagartos e Serpentes

Subordem Lacertilia ou Sauria
Família Bachiinae
Bachia bresslaui (Amaral, 1935)

Lagartinho

1,96 7,14

Lagarto-liso

3,92 7,14

Lagarto-preguiça

1,96 7,14

Calango-da-pedra

60,8 21,4

Largatixa doméstica

7,84 7,14

Lagarto-rabo-azul

3,92 7,14

Derruba-boi

1,96 7,14

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron e Duméril, 1854)

Muçurana

1,96 7,14

Oxyrhopus guibei (Hoge e Romano, 1978)

Falsa-coral

1,96 7,14

Cascavel

1,96 7,14

Família Mabuyidae
Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825)
Família Polychrotidae
Polychrus acutirostris (Spix, 1825)
Família Tropiduridae
Tropidurus torquatus (Wied, 1820)
Família Gekkonidae
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
Família Gymnophthalmidae
Micrablepharus maximiliani (Reinhardt e Luetken, 1862)
Subordem Serpentes ou Ophidia
Família Typhlopidae
Amerotyphlops brongersmianus (Vanzolini, 1976)
Família Dipsadidae

Família Viperidae
Crotalus durissus Linnaeus, 1758
ORDEM TESTUDINES
Família Chelidae
Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812)

Cágado

9,8

7,14

Cágado

1,96 7,14

Família Emydidae
Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839)
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Como a fragmentação de habitat na região é muito grande é de suma importância a
preservação das áreas remanescentes, já que existem espécies onde a reprodução está
associada à escolha de ambientes protegidos da seca e da predação, além disso,
algumas espécies são habitats especialistas não conseguindo dessa forma adaptar-se a
qualquer ambiente. É importante ressaltar que a ação antrópica tem uma resposta sobre
toda a ecologia do animal, que mesmo se adaptando a viver nestes ambientes,
reprodutivamente encontrará outros obstáculos.
Os répteis são animais importantes para a avaliação de conservação de uma determinada
área. Esta importância em um ecossistema está relacionada principalmente com suas
interações tróficas com as demais espécies animais, pois desta depende o equilíbrio do
meio ambiente.
Análise dos Dados Secundários:
Os répteis encontrados nas regiões hidrográficas São Francisco, Paraná e
Tocantins/Araguaia no Distrito Federal, onde está inserido o empreendimento, registrou
uma riqueza de 107 espécies entre 11 estudos compilados (fonte IBRAM 2017), estes
estudos tem como alvos principais as unidades de conservação ESECAE, APA LP e APA
GCV, com 78,50% da riqueza total registrada e os ambientes analisados foram
principalmente as matas de galeria, áreas úmidas e cerrados. A partir da análise conjunta
dos 7 estudos com o presente EIA, houve um incremento de duas espécies totalizando
um registro de 109 espécies para a lista de fauna no DF e uma similaridade de 18,75%
(EIA/APA Cafuringa) e 23,19% (EIA/ESECAE) (Volume IV, Lista de Fauna – Répteis,
Quadro 59 e Figura 71)
O grupo dos répteis também apresentaram similaridade com estudos mais regionais do
bioma Cerrado e corroboram com as três bacias que drenam o Planalto Central
(ARAÚJO; BRANDÃO, 1997; RAMALHO et al., 2014).
Quadro 59 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para os répteis na comparação entre os estudos
realizados no Distrito Federal (base IBRAM 2017 e EIA/RIMA Sobradinho)
Localidade

Valores dos Índices de diversidade β
APA APA
Fora
CG ESECAE FAL JBB PNB RECOR
GCV
LP
de UC
3,03 3,448
0
3,45
0
5,88
0
0
3,17

APA

*

APA
CAF
0

APA CAF

*

*

APA GCV

*

*

*

APA LP

*

*

*

*

APA

68,37 67,89 3,77

EIA
0

60,6

21,88 56,5 47,42

32,35

52,6

18,75

75,4

20,78 59,2 65,45

24,69

67,7

18,18

3,45

71,9

20,29 57,8 60,78

24,66

62,2

14,49

73,77 3,03

CG

*

*

*

*

*

3,45

ESECAE

*

*

*

*

*

*

0

5,88 4,348

0

0

0

21,92

67,2

23,19

FAL

*

*

*

*

*

*

*

40

3,509

64,29

16,2

8,333

JBB

*

*

*

*

*

*

*

*

28,21

40,82

40

22,22

PNB

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6,557

63,6

7,018

17,39 46,7 64,71

RECOR

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

20,5

28,57

Fora de UC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

21,62

EIA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Figura 71 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os répteis registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017), na comparação entre as amostragens
realizadas nas áreas de influências do empreendimento.

Segue abaixo o registro fotográfico de algumas das espécies de répteis registradas nesta
1ª campanha de amostragem:
A

B
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C

D

E

F

G

H

Foto 65 – Registro folográficos de répteis verificados nas áreas de infuências do empreendimento. (A)
Copeoglossum nigropunctatum; (B) Polychrus acutirostris; (C) Tropidurus torquatus; (D) Amerotyphlops
brongersmianus; (E) Pseudoboa nigra; (F) Crotalus durissus; (G) Phrynops geoffroanus; (H) Trachemys
scripta elegans.
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Avifauna:

Oficialmente no Brasil são reconhecidas pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
– CBRO (2011) 1.901 espécies de aves e representa umas das mais ricas do mundo
entorno de 20% das espécies de aves existentes, das quais 190 são endêmicas do país.
Correspondem ao grupo de vertebrados mais bem estudados e conhecidos quanto sua
biologia, taxonomia e distribuição geográfica (POUGH et al., 1999).
Para o Cerrado, Silva (1995) reconhece 837, e para Goiás 496 espécies (HIDASI, 2007).
Quanto ao status de conservação, 25 estão presentes na Lista da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (MACHADO et. al., 2005) e 198 espécies consideradas
endêmicas
para
o
Cerrado
e
Pantanal
(ICMBio
2013
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/estado-deconservacao/3628-aves-do-cerrado-e-pantanal.html). Quanto ao status de conservação,
284 estão presentes na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (BRASIL, 2014).
O Cerrado é o terceiro bioma mais rico em aves do Brasil e é a heterogeneidade de
ambientes deste bioma, que fornecem condições para seu estabelecimento e relações
ecológicas (MARINI; GARCIA, 2005).
Desde 1970 com a expansão da agricultura no Planalto Central “Cerrado” e consequente
construção de grandes rodovias para escoamento da produção, vem aumentando
drasticamente o impacto sobre o cerrado e também para o grupo das aves
(CAVALCANTI, 1999, KLINK, 1993; STOTZ et al., 1996; KLINK; MOREIRA, 2002). A
principal ameaça para as populações da fauna e flora do Cerrado é a redução de habitats
e ecossistemas existentes (KLINK; MACHADO, 2005). E nesse sentido, a redução da
cobertura vegetal a fragmentos pequenos causa impactos negativos para as aves,
afetando consideravelmente sua riqueza e abundância, entre outros aspectos
(D’ANGELO NETO et al., 1998).
A perda de habitat, gera maior pressão a maioria das espécies endêmicas do Cerrado
pode ser considerada ameaçada sem mesmo constar nas listas oficiais de espécies
ameaçadas de extinção (MARINI; GARCIA, 2005). Dessa forma, estudos sobre as
comunidades de aves do CERRADO e suas relações com o ambiente tornam-se
imprescindíveis para a elaboração de estratégias de manejo e monitoramento, a fim de
propor e executar ações mitigadoras dos impactos ambientais de origem antrópica nesse
bioma.
Os processos correlacionados de perda e fragmentação de habitats são provavelmente as
ameaças mais importantes à biodiversidade global (LAURANCE; COCHRANE 2001).
Assim, estudar a estrutura trófica de comunidades de aves pode revelar quais
perturbações ambientais levam ao aumento do número de espécies insetívoras e
onívoras e à diminuição de frugívoras, que são mais especializadas (MOTTA-JÚNIOR,
1990).
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Até recentemente havia pouco conhecimento sobre a distribuição local e regional de
muitas espécies, o que se convencionou chamar de “déficit de Wallace” (WHITTAKER et
al., 2005), que interfere diretamente nas análises de padrões da diversidade biológica,
tornando-as menos robustas. Da mesma forma, a maior parte da diversidade conhecida
ainda carece de melhor descrição e consequente compreensão, caracterizando o
chamado “déficit de Linneu”. Em contrapartida pode-se considerar alto o número de
espécies (principalmente Passeriformes), com uma taxa de mais de uma espécie descrita
por ano, com distribuição para o Cerrado (MARINI; GARCIA, 2005).
As aves por ocuparem diversos ambientes são excelentes bioindicadores e
principalmente por serem de forma geral facilmente detectáveis, o que facilita as análise
de ocupações como uma das ferramentas para avaliação ambiental (FURNESS;
GREENWOOD, 1993). Assim, os inventários e monitoramentos das comunidades de aves
fornecem informações de grande valor para fins de conservação (TUBELIS et al., 2004;
MARINI; GARCIA, 2005; SILVA, 1997), pois permitem o reconhecimento de espécies
endêmicas e ameaçadas (MANICA et al., 2010), além de gerar informações importantes
para entender o grau de sensibilidade e resistência das espécies à perturbação ambiental
(ZANETTE et al., 2000).
A grande capacidade de dispersão das aves, permite a vários grupos explorar ambientes
bastante alterados e se refugiarem em localidades mais preservadas. Porém as espécies
de mata podem sumir dos fragmentos menores que ainda restam (ANJOS, 1998).
Segundo Campos et al. (2012), entre os vertebrados, as aves e os morcegos frugívoros
são importantes agentes polinizadores e dispersores de sementes, contribuindo desta
forma para a restauração das áreas degradadas e estudar estas interações entre fauna e
flora possibilitam conhecer e gerenciar a restauração ecológica.
A característica do Cerrado que é formado por um mosaico de fitofisionomias que fazem
ligação com outros biomas como, por exemplo, Amazônia e Mata Atlântica, garante a
facilidade no fluxo da fauna entre os mesmos e este contato do Cerrado com outros
biomas pode explicar o baixo endemismo em sua avifauna (SILVA, 1997) fato este bem
característico na região para a ocorrência de aves amazônicas.
De acordo com Silva (1995) cerca de 70% das aves que se reproduzem no Cerrado são
total ou parcialmente dependentes de habitats florestais, o que provavelmente está
relacionado com a baixa flutuação na disponibilidade de recursos alimentares e à maior
complexidade estrutural destas formações em relação a ambientes mais secos. No
entanto, apesar da riqueza e abundância de aves em ambientes de mata fechada ser
maior, Silva (1997) e Macedo (2002) relatam que a maioria das espécies endêmicas do
Cerrado são restritas às fitofisionomias abertas.
A principal ameaça para as aves brasileiras é a perda e a fragmentação de habitats
(MARINI; GARCIA 2005) e o Cerrado, 80% de sua vegetação natural já foi convertida
(MYERS et al., 2000), principalmente devido às pastagens intensivas e à disseminação da
agricultura mecanizada (KLINK; MOREIRA, 2002; STOTZ et al., 1996).

215

O parâmetro área possui reconhecida importância na persistência das espécies de aves
em ambientes fragmentados (UEZU et al. 2005; UEZU, 2006), estes fragmentos são cada
vez mais frequentes pelo avanço econômico. Qualquer espécie que tenha baixa tolerância
a habitats fragmentados provavelmente é mais susceptível aos efeitos da fragmentação
se realiza movimentos sazonais (STOTZ et al., 1996).
A variação do tamanho do fragmento influencia na riqueza e estrutura da comunidade de
aves, no estudo clássico e pioneiro de Willis (1979), que comparou as aves florestais de
fragmentos de 21, 250 e 1.400 ha, em São Paulo, encontrando riqueza de,
respectivamente, 93, 46 e 202 espécies, ou seja aumentando o fragmento evidencia o
aumento da comunidade de aves.
Habitats estruturalmente mais complexos oferecem uma quantidade maior de
microhabitats que os mais simples (MACARTHUR; MACARTHUR 1961), o que dá um
suporte a uma quantidade maior de espécies por existirem mais recursos e modos de
explorar esses microhabitats (PIANKA, 2000).
Hábitos de forrageamento podem afetar a habilidade de uma espécie em persistir em
habitats alterados (SODHI et al., 2004). As características ambientais que, associadas às
características intrínsecas das espécies, podem levá-las a reduções de populações e até
mesmo à extinção local são fragmentos pequenos (BIERREGAARD; LOVEJOY 1989),
isolamento (HASS, 1995) e consequentemente ao aumento das populações de
mesopredadores (TERBORGH, 1974), comuns em ambientes fragmentados. A
fragmentação produz diversas consequências negativas, complexas e sinérgicas no
ambiente (GUIRAUDO et al., 2008) e é considerada como a causa mais importante de
perda de biodiversidade na região Neotropical (BIERREGAARD; LOVEJOY 1989).
O empobrecimento de espécies tem sido observado para diferentes táxons em
fragmentos tropicais (LAURANCE; BIERREGAARD 1997). As modificações causadas
pelo homem no ambiente afetam todas as espécies diferentemente, conforme seus
atributos e requerimentos biológicos, tornando algumas mais sujeitas ao estresse com
redução em suas populações à própria extinção local.
A comunidade das aves são importantes componentes da estrutura na manutenção de
habitats e nichos ecológicos e por isso muito estudada na investigação dos efeitos da
fragmentação tropical (TURNER, 1996). As aves participam de processos ecológicos
essenciais, tais como: a dispersão e a quebra de dormência de sementes, aumentando o
fluxo gênico e promovendo a recolonização e a restauração de ambientes perturbados; a
polinização, promovendo a reprodução de muitas espécies de plantas; a predação de
roedores e insetos, contribuindo para o controle de suas populações (SEKERCIOGLU et
al., 2004).
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Estudos recentes mostram que os levantamentos avifaunísticos são ferramentas bastante
úteis para avaliar a qualidade dos ecossistemas terrestres e monitorar as alterações em
áreas impactadas (SICK, 1997). Isso ocorre porque esse táxon é considerado entre os
vertebrados um dos mais estudados em relação a sua biologia, taxonomia e distribuição
geográfica (POUGH et. al., 1999). Outro fator relevante está associado à grande
capacidade de dispersão das aves, permitindo a vários grupos explorarem ambientes
bastante alterados e se refugiarem em localidades mais preservadas.
As espécies endêmicas estão mais sujeitas aos processos de fragmentação com a perda
de habitat e restrições ambientais (PIMM; ASKINS 1995). A perda de habitat, o declínio
de um recurso alimentar ou de uma relação ecológica importante podem representar uma
ameaça particular para as populações que exibem padrões especializados no uso de
recursos.
Algumas aves possuem grande capacidade de dispersão, sendo que determinadas
espécies podem explorar ambientes antropizados, mesmo assim ainda dependem de
fragmentos naturais para se refugiar. Fragmentos de pequeno tamanho podem contribuir
para redução na riqueza de aves em razão da distância, onde somente espécies de áreas
abertas ou aquelas de maior porte conseguem transitar entre os fragmentos (PIRATELLI
et. al., 2005).
Análise dos Dados Primários:
No levantamento realizado em julho de 2017 foram registradas um total de 125 espécies
de aves, distribuídas em 1.092 espécimes (Volume IV, Lista de Fauna – Avifauna). Este
resultado acompanha a tendência demonstrada em estudos na região com uma boa
riqueza de aves distribuídas nos 8 pontos amostrados nas áreas de influências do
empreendimento em matrizes de 3 paisagens remanescentes com suas bordas e
ecótones em áreas com alta antropização.
Na distribuição das espécies e espécimes entre as áreas de influências do
empreendimento, observa-se os maiores registros ocorreram para AII com 103 espécies e
575 espécimes, já a AID registrou os menores valores com 73 espécies e 517 espécimes,
esta amostragem é evidenciada na AII por apresentar um maior número de pontos
amostrados e maior heterogeneidade de paisagens naturais com boa representação.
Para a amostragem nas áreas de influências a diversidade α foi de 1,784, entre estas,
houve uma pequena diferença com maior destaque para AII que apresentou um índice de
diversidade 1,797 para 1,528 na AID, no entanto a equitabilidade mesmo bastante
próximas foi maior para a AII com 0,893 em comparação com AID (0,82), assim como sua
dominância mais homogenia (Figura 62). Estes índices corroboram com a
homogeneidade das áreas, compostas por paisagens de mesma Matrix, principalmente
de mata de galeria (MG) e áreas em regeneração dentro das área modificadas (AM).
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Quadro 60 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para as áreas de influência (AID
e AII)
Índice

Localidade
AID

AII

Geral

Riqueza

73

103

125

Abundância

517

575

1092

Shannon_H

1,528

1,797

1,784

Equitabilitdade_J

0,82

0,893

0,851

Pode-se observar, para este estudo, que a maior riqueza de distribuição das espécies foi
em ambientes antropizados (N=71), representando 56,8% do total amostrado para as
áreas de influências do empreendimento (Figura 72). As áreas modificadas são muito
maiores se comparadas às naturais, mas a mata de galeria teve o segundo maior registro
de ocorrências. A mata de galeria garante o aporte e estrutura deste grupo faunístico,
pela heterogeneidade do ambiente modificado no seu entorno.

Figura 72 – Riqueza de espécies de aves por ambiente amostrado nas áreas de influências do
empreendimento.
Legenda – MG: mata galeria; CE: cerrado; BB – brejos; RE – represas e AM: ambiente modificado.
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A Ordem que apresentou maior riqueza foi a dos Passeriformes com 45,6% (N=57) e
abundância com 36,08% (N=394) dos registros. A família com maior riqueza foi a
Thraupidae e Tyrannidae com 14 e 13 representantes respectivamente, perfazendo
21,6% respectivamente do total das espécies registradas. Já as espécies mais
abundantes foram: Columbina talpacoti (N=87), Passer domesticus (N=55), Gnorimopsar
chopi (N=54), Coragyps atratus e Guira guira (N=48), Brotogeris chiriri (N=42) que
perfazem 30,58% da amostragem. As famílias Tyrannidae, Thraupidae (Passeriformes) e
Psittacidae (Psittaciformes) são as mais representativas, ocupando, respectivamente, o 4º
e 5º lugar das maiores famílias de pássaros brasileiros. Com exceção da família
Psittacidae, as famílias citadas pertencem à ordem dos Passeriformes, que é a Ordem
onde se agregam 1.023 espécies de aves de ocorrência no Brasil, ou seja, algo em torno
de 55% de todas as espécies consideradas para o país.
Na análise por ponto amostral destacamos maior riqueza para o ponto 2 (AID) seguido do
ponto 8 (AII) com 68 e 45 espécies respectivamente, com destaque para as matas de
galeria dos córregos Brejo do Lobo e Sansão. Quanto a distribuição da abundância
destacamos os pontos 2 e 5 (AII) com 345 e 168 dos espéciemes registrados (Figura 73).

Figura 73 – Riqueza e abundância entre os pontos amostrados na área de estudo.

Em relação aos levantamentos realizados na área de influência a diversidade α foi de
(1,784), sendo que o ponto 8 apresentou um maior índice de diversidade (1,584) seguido
pelo ponto 2 com índice de (1,554), para a equitabilidade destacou-se o ponto 8 (0,958)
em relação aos outros pontos amostrados (Quadro 61).
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Quadro 61 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os pontos de ocorrência
das aves nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF
Índice

Ponto Amostral
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Total

Riqueza

13

68

13

43

40

25

38

45

125

Abundância

85

345

87

146

168

50

106

105

1092

Shannon H'

0,964

1,554

1,027

1,455

1,282

1,331

1,504

1,584

1,784

Equitabilidade E

0,866

0,848

0,922

0,891

0,8

0,952

0,952

0,958

0,851

Através da construção da curva média de acumulação obteve- se uma estimativa de
riqueza de 168 através do estimador não-paramétrico Jackknife 1, sendo que a curva não
atingiu a assíntota com o esforço realizado neste estudo que atingiu um total de 125
espécies (Figura 74).

Figura 74 – Curva de acumulação de espécies observadas e obtidas através do estimador nãoparamétrico Jackknife 1 para os pontos amostrados.

A similaridade entre os pontos foi considerada baixa entre 8,75 a 38,37%. A maior
similaridade entre os pontos estudados ocorreu entre os pontos 1 e 3 e 1 e 4. Esta
similaridade registrada pode estar relacionada ao mosaico de habitats entre os 8 pontos
estudados, sendo que os pontos 1 e 3 representam maior homogeneidade formado por
pastagens em contato com cerrado e mata de galeria (Quadro 62 e Figura 75). Esta
baixa similaridades entre os pontos amostrados, podendo ser justificado também pelas
mudanças de temperatura e umidade, marcadas neste período, o que dificulta o
avistamento direto das aves.
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Quadro 62 – Índices de similaridade para as aves entre os pontos amostrados nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Ponto Amostral

Valores dos Índices de Similaridade
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P1

*

27,4419

38,3721

35,4978

18,9723

16,2963

26,178

15,7895

P2

*

*

27,7778

29,3279

22,2222

14,1772

30,1552

24,8889

P3

*

*

*

32,618

15,6863

8,7591

20,7254

15,625

P4

*

*

*

*

30,5732

10,2041

30,1587

25,498

P5

*

*

*

*

*

11,9266

21,8978

21,978

P6

*

*

*

*

*

*

37,1795

27,0968

P7

*

*

*

*

*

*

*

36,019

P8

*

*

*

*

*

*

*

*

Figura 75 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para as aves na comparação entre os pontos amostrados nas áreas de influências do empreeendimento,
em em Sobradinho/DF.

Estudar a estrutura trófica de comunidades de aves pode revelar quais perturbações
ambientais levam ao aumento do número de espécies insetívoras e onívoras e à
diminuição de frugívoras, que são mais especializadas (MOTTA-JÚNIOR, 1990). Segundo
Aleixo (1999), a estrutura e a composição de uma comunidade de aves sofrem mudanças
quando estão sujeitas a algum tipo de alteração em seu ambiente natural, daí a
importância do diagnóstico para aprimorar o conhecimento das reais alterações
decorrentes do empreendimento e serem analisadas durante o Programa de
Monitoramento.
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Na analise por guilda alimentares, as espécies registradas foram separadas em diferentes
categorias de acordo com NUNES et al. (2005). Dessa forma ficou evidente o predomínio
de espécies insetívoras com 33,6% (N=42) e que está relacionado aos tipos de ambientes
amostrados (Figura 76). Os ambientes com formações vegetais (matas de galeria,
cerrados) possuem em seu entorno áreas modificadas. O predomínio de espécies
insetívoras e granívoras em ambientes antropizados é esperado (VILLANUEVA; SILVA,
1996).

Figura 76 – Distribuição das aves encontradas nas áreas avaliadas de acordo com suas respectivas
guildas alimentares.

O fato de ter sido registrada uma boa riqueza de aves neste estudo mesmo em uma
campanha de seca pode ser consequência da maior disponibilidade de recursos entre as
áreas demata de galeria com seus entornos associados a paisagens naturais ou
antropizadas. Outro indicativo é a oferta de insetos (PINHEIRO et al., 2002). Como os
recursos muitas vezes sofrem influência da sazonalidade, esse se torna um componente
importante para determinar a riqueza e a abundância das espécies em um determinado
período do ano (CURCINO et al., 2007). Assim, é esperado um incremento no registro de
aves na realização da campanha no período chuvoso. A reprodução de muitas espécies
de aves ocorre na estação chuvosa (MATARAZZO-NEUBERGER, 1995; SICK, 1997),
fator que influencia em uma maior riqueza de aves nesse período (ROCHA, et al 2015).
Segundo Anjos (1998) com o aumento da antropização alguns grupos são favorecidos
pelo efeito de borda como, por exemplo, os que possuem alimentação granívora
representados nesta amostragem com 19,2% (N=24) formados principalmente pelas
famílias Columbidae e Emberezidae encontrados forrageando nos estratos sub-bosque e
terrestre.
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Os frugívoros, mesmo tendo uma dieta mais especializada, aparecem com 10,41%
(N=20). Esse percentual demonstra que nas áreas do empreendimento e entornos
continuam existindo plantas frutíferas que contribuem para a manutenção dessas aves,
principalmente dos frugívoros como: Eupsittula aurea, Brotogeris chiriri, Amazona aestiva,
Turdus amaurochalinus, Euphonia chlorotica e Tangara cayana, Tangara palmarum.
Estudos sobre as comunidades de frugívoros e dispersores de sementes são essenciais
para estabelecer programas de manejo das aves que dependem deste recurso
(JORDANO et al., 2006).
Os nectarívoros mesmo com baixa abundância foram representados por 5,6% (N=7)
formados pelos Trochilidae. A espécie Chlorostilbon lucidus ocorreu em 4 dos oito pontos
amostrados. E o ambiente com maiores registros foi a área modificada com 85,71% das
espécies de beija-flores.
As regiões formadas pelos ecótones mostraram uma pequena distribuição de guildas,
sendo formada principalmente por granívoros, insetívoros e onívoros. Os efeitos de
bordas em geral são prejudiciais às aves, porém algumas espécies de mata que são
generalistas, já se mostram capazes de se adaptarem a estes ambientes mais
antropizados e com alto efeito de borda (fragmentação) (STOTZ et al., 1996).
Esses dados podem nos mostrar que a composição da avifauna local é formada por
grande número de espécies generalistas, que utilizam tanto bordas da mata de galeria,
quanto à própria mata e os ambientes modificados. Esses dados são similares a pesquisa
realizada por Anjos (1998).
De acordo com as rotas migratórias os resultados encontrados no levantamento para esta
campanha demosntarm a predominância das aves residentes que apresentaram índice de
99,2% (N=124), e uma espécie de visitante do norte. Para análise da distribuição
geográfica e rotas migratórias das aves catalogadas na área estudada, as espécies foram
categorizadas segundo os trabalhos de Sick (1997), Negret; Negret (1981), Cavalcanti;
Braz (2001) e apresentaram 4 espécies residentes e endêmicas do Cerrado e não
registramos espécies ameaçadas de extinção (Figura 77).
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Figura 77 – Distribuição da riqueza de espécies de aves amostradas neste estudo quanto ao status.
Legenda – R – residentes, RE – residentes e Endêmicas e VN – Visitantes Norte.

Foram registradas 99 espécies classificadas com baixa dominância e as outras 26 como
pouco dominantes. Mesmo não ocorrendo espécies dominantes neste estudo, merecem
destaque as espécies Columbina talpacoti, Gnorimopsar chopi e Passer domesticus com
índices mais expressivos em relação às outras aves registradas (Quadro 63). Para a
frequência relativa destacaram-se como melhor distribuídas nos ambientes amostrados as
espécies Eupsittula aurea, Columbina talpacoti, Patagioenas picazuro, Caracara plancus,
Suiriri suiriri, Tangara sayaca, e Coereba flaveola (Quadro 63).
Quadro 63 – Densidade (D) e frequência relativa (FR) das espécies de aves registradas por ambiente nas
áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF
Nome do Táxon

Nome Comum

D

FA

FR

Crypturellus undulatus (Temminck, 1815)

Jaó

0,27

40

0,97

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)

Perdiz

0,37

20

0,48

Nothura maculosa (Temminck, 1815)

Codorna-amarela

0,18

20

0,48

Taoniscus nanus (Temminck, 1815)

Codorninha

0,18

20

0,48

Anhuma

0,18

20

0,48

Tinamiformes Huxley, 1872
Tinamidae Gray, 1840

Anseriformes Linnaeus, 1758
Anhimidae Stejneger, 1885
Anhima cornuta (Linnaeus, 1766)
Anatidae Leach, 1820
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Nome do Táxon

Nome Comum

D

FA

FR

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)

Irerê

0,18

20

0,48

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

Pato-do-mato

0,18

20

0,48

Jacupemba

0,18

20

0,48

Biguatinga

0,18

20

0,48

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)

Socó-boi

0,09

20

0,48

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Garça-vaqueira

1,56

20

0,48

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)

Maria-faceira

0,18

20

0,48

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)

Coró-coró

0,37

20

0,48

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

Curicaca

0,55

20

0,48

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

Urubu-de-cabeça-vermelha

0,55

20

0,48

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

Urubu

4,4

60

1,45

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)

Gavião-peneira

0,37

20

0,48

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)

Sovi

0,18

20

0,48

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

Gavião-carijó

0,37

40

0,97

Saracura-três-potes

0,18

20

0,48

Quero-quero

1,37

40

0,97

Columbina talpacoti (Temminck, 1810)

Rolinha

7,97

80

1,93

Columbina squammata (Lesson, 1831)

Fogo-apagou

2,66

60

1,45

Columba livia Gmelin, 1789

Pombo-doméstico

3,94

40

0,97

Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789)

Pomba-trocal

0,27

20

0,48

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

Asa-branca

2,75

80

1,93

Galliformes Linnaeus, 1758
Cracidae Rafinesque, 1815
Penelope superciliaris Temminck, 1815
Suliformes Sharpe, 1891
Anhingidae
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)
Pelecaniformes Sharpe, 1891
Ardeidae

Threskiornithidae Poche, 1904

Cathartiformes Seebohm, 1890

Accipitriformes Bonaparte, 1831

Gruiformes Bonaparte, 1854
Rallidae Rafinesque, 1815
Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776)
Charadriiformes Huxley, 1867
Charadriidae Leach, 1820
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Columbiformes Latham, 1790
Columbidae Leach, 1820
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Nome do Táxon

Nome Comum

D

FA

FR

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)

Pomba-amargosa

2,47

20

0,48

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)

Juriti-de-testa-branca

0,92

40

0,97

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

Alma-de-gato

0,64

60

1,45

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

Anu-preto

2,29

60

1,45

Guira guira (Gmelin, 1788)

Anu-branco

4,4

60

1,45

Suindara

0,18

20

0,48

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)

Caburé

0,18

40

0,97

Athene cunicularia (Molina, 1782)

Coruja-buraqueira

0,82

20

0,48

Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844)

Bacurau-ocelado

0,09

20

0,48

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

Bacurau

0,09

20

0,48

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)

Rabo-branco-acanelado

0,37

40

0,97

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)

Beija-flor-tesoura

0,09

20

0,48

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)

Beija-flor-de-orelha-violeta

0,18

40

0,97

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

Beija-flor-de-veste-preta

0,27

40

0,97

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)

Besourinho-de-bico-vermelho

0,46

60

1,45

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)

Beija-flor-de-garganta-verde

0,27

40

0,97

Heliomaster squamosus (Temminck, 1823)

Bico-reto-de-banda-branca

0,09

20

0,48

Surucuá-variado

0,09

20

0,48

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)

Martim-pescador-verde

0,18

40

0,97

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764)

Martim-pescador-miúdo

0,18

40

0,97

Udu

0,27

20

0,48

Cuculiformes Wagler, 1830
Cuculidae Leach, 1820

Strigiformes Wagler, 1830
Tytonidae Mathews, 1912
Tyto furcata (Temminck, 1827)
Strigidae Leach, 1820

Caprimulgiformes Ridgway, 1881
Caprimulgidae Vigors, 1825

Trochilidae Vigors, 1825

Trogoniformes A. O. U., 1886
Trogonidae Lesson, 1828
Trogon surrucura Vieillot, 1817
Coraciiformes Forbes, 1844
Alcedinidae Rafinesque, 1815

Momotidae Gray, 1840
Momotus momota (Linnaeus, 1766)
Galbuliformes Fürbringer, 1888
Galbulidae Vigors, 1825
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Nome do Táxon

Nome Comum

D

FA

FR

Galbula ruficauda Cuvier, 1816

Ariramba

0,64

40

0,97

Chora-chuva-preto

1,47

40

0,97

Ramphastos toco Statius Muller, 1776

Tucanuçu

1,1

60

1,45

Pteroglossus castanotis Gould, 1834

Araçari-castanho

0,82

40

0,97

Picumnus nebulosus Sundevall, 1866

Picapauzinho-carijó

0,37

40

0,97

Melanerpes candidus (Otto, 1796)

Pica-pau-branco

0,27

20

0,48

Veniliornis maculifrons (Spix, 1824)

Picapauzinho-de-testa-pintada

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)

Pica-pau-pequeno

0,09

20

0,48

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

Pica-pau-do-campo

0,82

60

1,45

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

Pica-pau-de-banda-branca

0,27

40

0,97

Seriema

0,18

20

0,48

Caracara plancus (Miller, 1777)

Carcará

1,1

80

1,93

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

Carrapateiro

0,09

20

0,48

Falco sparverius Linnaeus, 1758

Quiriquiri

0,18

20

0,48

Ara ararauna (Linnaeus, 1758)

Arara-canindé

2,01

60

1,45

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758)

Maracanã-pequena

0,37

20

0,48

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776)

Periquitão

0,73

40

0,97

Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)

Periquito-rei

2,93

100

2,42

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)

Tuim

0,18

20

0,48

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)

Periquito-de-encontro-amarelo

3,85

60

1,45

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)

Maitaca-de-cabeça-azul

0,18

20

0,48

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)

Papagaio

2,01

20

0,48

Sakesphorus canadensis (Linnaeus, 1766)

Choca-de-crista-preta

0,09

20

0,48

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764)

Choca-barrada

0,46

20

0,48

Bucconidae Horsfield, 1821
Monasa nigrifrons (Spix, 1824)
Piciformes Meyer & Wolf, 1810
Ramphastidae Vigors, 1825

Picidae Leach, 1820

Cariamiformes Fürbringer, 1888
Cariamidae Bonaparte, 1850
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)
Falconiformes Bonaparte, 1831
Falconidae Leach, 1820

Psittaciformes Wagler, 1830
Psittacidae Rafinesque, 1815

Passeriformes Linnaeus, 1758
Thamnophilidae Swainson, 1824
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Nome do Táxon

Nome Comum

D

FA

FR

Taraba major (Vieillot, 1816)

Choró-boi

0,27

20

0,48

Tapaculo-de-brasília

0,09

20

0,48

Arapaçu-de-cerrado

0,37

20

0,48

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

João-de-barro

1,1

40

0,97

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817)

Graveteiro

0,09

20

0,48

Pipra filicauda Spix, 1825

Rabo-de-arame

0,09

20

0,48

Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)

Soldadinho

0,27

20

0,48

Ferreirinho-relógio

0,46

40

0,97

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)

Gibão-de-couro

0,09

20

0,48

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)

Tuque

0,09

20

0,48

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)

Suiriri-cinzento

1,1

80

1,93

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)

Guaracava-cinzenta

0,09

20

0,48

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

Bem-te-vi

1,83

60

1,45

Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823)

Bentevizinho-do-brejo

0,37

40

0,97

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

Neinei

0,18

20

0,48

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)

Bentevizinho-de-asa-ferrugínea

0,09

20

0,48

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

Suiriri

0,27

40

0,97

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)

Peitica

0,18

20

0,48

Colonia colonus (Vieillot, 1818)

Viuvinha

0,27

20

0,48

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

Príncipe

0,27

20

0,48

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)

Lavadeira-mascarada

0,37

40

0,97

Gralha-cancã

0,18

20

0,48

Andorinha-do-barranco

0,55

20

0,48

Corruíra

0,73

40

0,97

Japacanim

0,27

20

0,48

Rhinocryptidae Wetmore, 1926 (1837)
Scytalopus novacapitalis Sick, 1958
Dendrocolaptidae Gray, 1840
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)
Furnariidae Gray, 1840

Pipridae Rafinesque, 1815

Cotingidae Bonaparte, 1849
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)
Tyrannidae Vigors, 1825

Corvidae Leach, 1820
Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821)
Hirundinidae Rafinesque, 1815
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Troglodytidae Swainson, 1831
Troglodytes musculus Naumann, 1823
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006
Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)
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Nome do Táxon

Nome Comum

D

FA
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Polioptila plumbea (Gmelin, 1788)

Balança-rabo-de-chapéu-preto

0,18

20

0,48

Polioptila dumicola (Vieillot, 1817)

Balança-rabo-de-máscara

0,37

60

1,45

Turdus leucomelas Vieillot, 1818

Sabiá-branco

0,46

40

0,97

Turdus rufiventris Vieillot, 1818

Sabiá-laranjeira

0,82

20

0,48

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850

Sabiá-poca

1,65

40

0,97

Sabiá-do-campo

0,18

20

0,48

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)

Tico-tico

0,73

60

1,45

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

Tico-tico-do-campo

0,09

20

0,48

Ammodramus aurifrons (Spix, 1825)

Cigarrinha-do-campo

0,09

20

0,48

Arremon flavirostris Swainson, 1838

Tico-tico-de-bico-amarelo

0,09

20

0,48

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)

Pula-pula

0,73

40

0,97

Myiothlypis flaveola Baird, 1865

Canário-do-mato

0,09

20

0,48

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

Pássaro-preto

4,95

20

0,48

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

Chupim

0,55

20

0,48

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)

Sanhaço-cinzento

1,47

80

1,93

Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817)

Sanhaço-de-encontro-azul

0,46

40

0,97

Tangara palmarum (Wied, 1821)

Sanhaço-do-coqueiro

0,27

40

0,97

Tangara cayana (Linnaeus, 1766)

Saíra-amarela

1,47

60

1,45

Nemosia pileata (Boddaert, 1783)

Saíra-de-chapéu-preto

0,09

20

0,48

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

Canário-da-terra

1,74

20

0,48

Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776)

Tico-tico-rei

0,18

20

0,48

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)

Pipira-preta

0,18

20

0,48

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)

Tiê-preto

0,09

20

0,48

Tersina viridis (Illiger, 1811)

Saí-andorinha

0,46

20

0,48

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

Cambacica

0,64

80

1,93

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)

Baiano

0,55

40

0,97

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)

Coleirinho

1,47

40

0,97

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

Trinca-ferro

0,09

20

0,48

Polioptilidae Baird, 1858

Turdidae Rafinesque, 1815

Mimidae Bonaparte, 1853
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Passerellidae Cabanis & Heine, 1850

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller,
Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947

Icteridae Vigors, 1825

Thraupidae Cabanis, 1847

Fringillidae Leach, 1820
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Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

Fim-fim

0,64

40

0,97

Pardal

5,04

20

0,48

Passeridae Rafinesque, 1815
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Análise dos Dados Secundários:
As aves encontrados nas regiões hidrográficas São Francisco, Paraná e
Tocantins/Araguaia no Distrito Federal, onde está inserido o empreendimento, registrou
uma riqueza de 462 espécies entre 16 estudos compilados (fonte IBRAM 2017), estes
estudos tem alvos principais as unidades de conservação Reserva Ecológica do IBGE
(RECOR), Estação Ecológica Águas Emendadas e APA da Cafuringa, com 79,48% da
riqueza total registrada e os ambientes analisados foram principalmente as matas de
galeria, áreas úmidas e cerrados. A partir da análise conjunta dos 17 estudos com o
EIA/RIMA, houve um incremento de 8 espécies totalizando um registro de 470 espécies
para a lista de fauna no DF e uma similaridade de 51,29% (EIA/APA Cafuringa) e 45,5%
(EIA/ESECAE) (Volume IV, Lista de Fauna – Avifauna e Figura 78).
O grupo das aves também apresentaram similaridade com estudos mais regionais do
Bioma Cerrado e corroboram com as três bacias que drenam o Planalto Central e é um
dos grupos mais bem estudados inclusive no Cerrado do Estado de Goiás e do Distrito
Federal BAGNO (1989), MONTEIRO & BRANDÃO (1995), FERREIRA (1995), TUBELIS
(1997), BRAZ & CAVALCANTI (2001), LIMA (2003), SILVA et al. (2005), MACHADO
(2000) MOURA et al. (2005), e VALLE (2006), o que torna o grupo importante na
avaliação da qualidade dos adversos ambientes dos ecossistemas terrestre quanto sua
modificação (SICK, 1997).

Figura 78 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para as aves registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017).na comparação entre as amostragens
realizadas nas áreas de influências do empreendimento.
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Abaixo seguem algumas fotos das espécies registradas neste estudo de amostragem:
A

B

C

D

E

F
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G

I

H

J

Foto 66 – Registros folográficos de aves verificados nas áreas de infuências do empreendimento. (A)
Zonotrichia capensis; (B) Coryphospingus cucullatus; (C) Rupornis magnirostris; (D) Nyctidromus albicollis;
(E) Colibri serrirostris; (F) Ramphastos toco; (G) Melanerpes candidus; (H) Dryocopus lineatus; (I) Colaptes
campestres e (J) Donacobius atricapilla.



Mamíferos:

Segundo Reis et al., (2011) a diversidade de mamíferos no Brasil atinge números
expressivos constituindo uma das maiores do mundo, estando atualmente descritas cerca
de 688 espécies de mamíferos. Para o bioma Cerrado foram listadas 298 espécies de
mamíferos (desconsiderando os aquáticos), onde estas representam 49% dos mamíferos
brasileiros catalogados (MALHEIROS, 2004). Os mamíferos são animais homeotérmicos,
que apresentam pêlos em algum momento da vida, além de glândulas sudoríparas,
sebáceas, e as mamárias que são de maior relevância, visto que permitem que as fêmeas
alimentem seus filhotes (Mamede; Alho 2006). Em geral adaptam-se muito bem aos mais
diversificados ambientes, alterando seu comportamento de acordo com as condições
encontradas no ambiente em que vivem.
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A grande variedade de ambientes que o bioma Cerrado possui faz com que ele seja um
dos maiores em biodiversidade. Algumas espécies de mamíferos do Cerrado são
limitadas a determinados tipos de ambientes, seja porque nele existe o alimento do animal
especialista ou mesmo em função de um local adequado para se abrigar da predação ou
ainda para se reproduzir. O fato é que toda a fauna é dependente de alguma forma de
habitats heterogêneos, por isso é fundamental preservar o que ainda resta do Cerrado.
Os representantes da mastofauna formam o grupo de vertebrados com maior diversidade
de espécies no mundo, podendo ser encontrados no ar, na água e na terra. Eles se
adaptam bem nos mais variados ambientes, onde são capazes de adequar seu
comportamento de acordo com as condições encontradas no meio. Além disso, são
ótimos como grupo bioindicador em estudos de diagnóstico ambiental, isto pela grande
diversidade de espécies e pelo seu papel na cadeia alimentar, onde acabam controlando
outras populações.
Como uma espécie animal responde a diferentes mudanças no ambiente, é necessário
avaliar como ocorre o seu uso dos ambientes alterados, para verificar sua vulnerabilidade
ao tipo de impacto comum em cada habitat (PARDINI, 2004; LAURANCE, 2008). A
resposta mais comum a tais mudanças pode ser registrada na dieta dos organismos,
sendo que espécies generalistas podem se aproveitar de recursos disponíveis em uma
paisagem alterada (DOTTA; VERDADE, 2007). É importante nos dias de hoje se pensar
em um crescimento econômico que atenda também as necessidades de proteção da
biodiversidade (SACHS, 2000).
Segundo Penter et. al (2008), existem interações ecológicas que ocorrem entre espécies
de mamíferos que são muito importantes para a conservação de várias outras espécies
da fauna e flora, especialmente em ambientes fragmentados. Estas e outras
características fazem dos mamíferos ótimos indicadores do grau de perturbação em
remanescentes florestais, este grupo possue importante função ecológica na manutenção
e regeneração de florestas, como a predação, dispersão de sementes, polinização, e
frugívoria (CUARÓN, 2000; AURICCHIO; AURICCHIO 2006).
De acordo com Reis et al., (2011) os primatas e os carnívoros são os representantes da
fauna mais ameaçados com a fragmentação de habitats, os primatas devido a sua relação
mais íntima com grandes florestas, evidenciando assim a redução perigosa destes
habitats e os carnívoros porque são controladores de outras populações de espécies
herbívoras, que por sua vez são ameaças diretas às espécies vegetais, desequilibrando
desta forma o ambiente em médio ou longo prazo. Este desequilíbrio que recebe o nome
de cascata trófica, e em conformidade com Begon et al., (2007), um predador de topo
pode diminuir a abundância de um predador intermediário, que por sua vez pode
aumentar a abundância de espécies herbívoras causando desta forma à redução na
vegetação.
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Análise dos Dados Primários:
Nesta campanha amostral foram registradas 15 espécies de mamíferos, com destaque
para os marsupiais da família Didelphidae com duas espécies e alta abundância do total
de registros (Volume IV, Lista de Fauna – Mamíferos). Um dos representantes desta
família, o Didelphis albiventris é uma espécie comum que é frequentemente obsevado em
áreas antropicas, estudos relatam que essa espécie de gambá se adapta facilmente a
ambientes urbanos (FONSECA, 2003). Outros estudos sugerem que D. albiventris seja
importante agente dispersor de sementes ajundando na regeneração de ambientes
degradados (CÁCERES, 2002).
Na distribuição das espécies e espécimes entre as áreas de influência direta (AID) e
indireta (AII), observa-se certo equilibrio na riqueza tanto para AII com 10 espécies e 79
espécimes, quanto para a AID que registrou valores com 09 espécies e 30 espécimes, já
a abundância foi maior na AII, esta amostragem é evidenciada na AII por apresentar uma
heterogeneidade de paisagens com melhor grau de conservação do que a AID (Volume
IV, Lista de Fauna – Mamíferos). A diversidade de acordo com o índice de Shannon H’
foi maior para a AID, assim como a equitabilidade também foi superior (Quadro 64).
Quadro 64 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para os Mamíferos identificados
na 1ª Campanha amostral realizada nas área des influência do empreendimento, em Sobradinho/DF
Índices

Localidade
AID

AII

GERAL

Shannon_H

0,862

0,719

0,875

Equitability_J

0,903

0,719

0,744

Através da construção da curva média de acumulação obteve- se uma estimativa de
riqueza máxima de 22 através para os pontos 7 e 8 do estimador não-paramétrico
Jackknife 1, sendo que para novas amostragens ainda são esperadas espécies raras que
não foram registradas neste estudo (Figura 79).
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Figura 79 – Espécies observadas e curva de acumulação obtidas através do estimador não-paramétrico
Jackknife 1 para os pontos amostrados.

De acordo com os resultados encontrados, as áreas de mata de galeria e cerrado se
destacaram com um bom número de espécies e a área com maior abundância para a
mastofauna foi a mata de galeria (MG) (Figura 80). Diante das necessidades dos
mamíferos é perfeitamente normal que exista uma maior movimentação neste ambiente
de mata de galeria e cerrado, por se tratar de áreas naturais que oferecem todo o
subsídio de segurança contra a predação, alimentação e refúgio.
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Figura 80 – Distribuição da riqueza e abundância de mamíferos na área de influência do empreendimento.
Legenda – Mata de Galeria (MG), Cerrado (CE) e ambiente modificado (AM).

As utilização de armadilhas fotográficas tem se mostrado muito importante para a
amostragem de mamíferos, apresentando registro de espécies raras e com hábitos
peculiares que são mais difíceis de serem observadas. Para esta campanha foram
registradas 26,66% das espécies nas armadilhas fotográficas.
Outra metodologia que contruiu com as amostragens foram as armadilhas Tomahawk que
permitiram o registro de pequenos mamíferos com hábitos noturnos e arborícolas, onde
foram capturados 10 espécimes de Didelphis albiventris e 15 de Gracilinanus agilis. O
sucesso desta técnica de acordo com a quantidade de armadilhas montadas (N=160) foi
de 15,62%. Com relação a recaptura, apenas um espécime de G. agilis foi recapturado,
evidenciando assim a grande população destes animais na área de estudo.
Os vestígios deixados pelos mamíferos também configuram ferramentas importantes na
detecção dos mamíferos, atuando como forma complementar às outras metodologias os
vestígios auxiliaram na constatação da presença de espécies difíceis de serem
observadas, como é o caso do mão-pelada (Procyon cancrivorus) (Foto 67).
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Foto 67 – Vestígio de Procyon cancrivorus registrado em área de mata
de galeria.

Nesta campanha os mamíferos com dieta onívora se destacaram nos ambientes com
registros para este grupo (Figura 81). As espécies com maior especificidade na dieta
ocorreram em áreas com fragmentos naturais como cerrado e mata de galeria, este fato
destaca a importância da preservação destas áreas.
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Figura 81 – Riqueza de espécies separadas por guilda alimentar.
Legenda – Mata de Galeria (MG), Cerrado (CE) e ambiente modificado (AM).

A diversidade α para os pontos amostrados nesta campanha foi de (2,014), o ponto 2
localizado na AII se destacou com alto índice de diversidade (1,860) em relação aos
outros pontos. Esta área do ponto 2 ainda possui um fragmento de mata de galeria que
garante à fauna da região aporte de alimeto e abrigo. Em relação a equitabilidade a maior
apresentada foi no ponto 7 com índice igual a (1) (Quadro 65). Os resultados encontrados
para o ponto 7 com maoir equitabilidade, se deu em função deste ponto não apresentrar
dominância na distribuição da riqueza registrada em relação à abundância.
Quadro 65 – Índices de Diversidade H' (Shannon-Wiener) e Equitabilidade para as áreas de influência do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Localidade

Índices de DIversidade
Riqueza

Abundância

Diversidade (H')

Equitabilidade (E = H'/Hmax)

GERAL

15

109

2,014

0,744

Ponto 1

1

1

0

0

Ponto 2

8

28

1,860

0,900

Ponto 3

1

1

0

0

Ponto 4

3

16

0,980

0,900

Ponto 5

5

28

1,140

0,710

Ponto 6

3

14

0,660

0,600

Ponto 7

2

2

0,690

1
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Índices de DIversidade

Localidade
Ponto 8

Riqueza

Abundância

Diversidade (H')

Equitabilidade (E = H'/Hmax)

5

19

1,310

0,820

A maior similaridade registrada até a presente ocorreu entre os pontos 1 e 3 100%. Esta
alta similaridade entre estas duas áreas pode ser explicado em função da
homogeneidade, apresentando grandes áreas de pastagem nas duas (Quadro 66 e
Figura 82).
Quadro 66 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para mamíferos na comparação entre os pontos
amostrados nas áreas de influências do empreendimento
Localidade

Valores dos Índices de diversidade β
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P1

*

0

100

0

0

0

0

0

P2

*

*

0

63,6364

25

9,5238

0

17,0213

P3

*

*

*

0

0

0

0

0

P4

*

*

*

*

31,8182

13,3333

0

17,1429

P5

*

*

*

*

*

57,1429

0

55,3191

P6

*

*

*

*

*

*

0

60,6061

P7

*

*

*

*

*

*

*

0

P8

*

*

*

*

*

*

*

*

Figura 82 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os mamíferos na comparação entre os pontos amostrados na área de estudo.
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Nesta 1ª campanha 09 das espécies registradas foram classificadas com pouca
dominância. Quatro espécies apresentaram baixa dominância, e o Callithrix penicillata
(Mico-estrela), apresentou alta densidade na região em relação as outras espécies de
mamíferos registradas sendo classificado como dominante. Para a frequência relativa se
destacaram o Cerdocyon thous, Callithrix penicillata, Didelphis albiventris e o Carollia
perspicillata (Quadro 67).
Quadro 67 – Densidade (D) e frequência relativa (FR) das espécies de mamíferos registradas na 1ª
campanha amostral nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF
Classe Mammalia

Nome Popular

Densidade

FR

Família Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus 1766)

Cachorro-do-mato

4,59

10,5

Chrysocyon brachyurus (Illiger 1815)

Lobo-guará

Família Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus 1766)

Quati

1,83

5,26

Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier 1798)

Mão-pelada

2,75

5,26

Veado-mateiro

0,92

5,26

Família Cebidae
Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)

Mico-estrela

32,1

10,5

Família Atelidae
Alouatta caraya (Humboldt 1812)

Guariba

2,75

5,26

Família Didelphidae
Didelphis albiventris (Lund 1840)

Saruê / Gambá

17,4

10,5

Gracilinanus agilis (Burmeister 1854)

Catita

16,5

5,26

Família Cricetidae
Oecomys bicolor (Thomas 1860)

Rato-da-árvore

0,92

5,26

Família Muridae
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)

Rato-preto

1,83

5,26

Família Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus 1766)

Capivara

1,83

5,26

Família Cuniculiidae
Cuniculus paca (Linnaeus 1758)

Paca

0,92

5,26

Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae (Lichtenstein 1823)

Cutia

0,92

5,26

Família Phyllostomidae
Carollia perspicillata (Linnaeus 1758)

Morcego

13,8

10,5

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

Morcego

0,92

5,26

Ordem Carnivora

Ordem Artiodactyla
Família Cervidae
Mazama americana (Erxleben 1777)
Ordem Primatas

Ordem Didelphimorphia

Ordem Rodentia

Ordem Chiroptera
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Diante das transformações ocasionadas pelas atividades antropicas no Cerrado que
colocam em risco sua conservação, é importante avaliar como os mamíferos utilizam esta
paisagem alterada, visando sugerir estratégias para sua conservação local. À vista disso,
se pode concluir que o monitoramento alternando períodos sazonais é uma ferramenta
extremamente importante no que diz respeito à conservação da fauna nativa, onde
amostragens que atendam as diferenças sazonais ao longo do ano, objetivam conhecer a
diversidade real e a dinâmica da mastofauna na área de estudo.
Análise dos Dados Secundários:
Os mamíferos encontrados nas regiões hidrográficas São Francisco, Paraná e
Tocantins/Araguaia no Distrito Federal, onde está inserido o empreendimento, registrou
uma riqueza de 134 espécies entre 21 estudos compilados (fonte IBRAM 2017), estes
estudos tem como alvos principais as unidades de conservação ESECAE e APA CAF,
com 81,34% da riqueza total registrada e os ambientes analisados foram principalmente
as matas de galeria, áreas úmidas e cerrados. A partir da análise conjunta dos 21 estudos
com o EIA/RIMA, houve um incremento de uma espécie totalizando um registro de 135
espécies para a lista de fauna no DF e uma similaridade de uma similaridade de 23,93%
(EIA/APA Cafuringa) e 27,72% (EIA/ESECAE) (Volume IV, Lista de Fauna – Mamíferos
e Figura 83).
O grupo dos mamíferos também apresentaram similaridade com estudos mais regionais
do Bioma Cerrado e corroboram com as três bacias que drenam o Planalto Central
(SANTOS-FILHO; SILVA, 2002; AGUIAR et al., 2004; BOCCHIGLIERI et al., 2010).

Figura 83 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os mamíferos registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017), na comparação entre as
amostragens realizadas nas áreas de influências do empreendimento.

Segue abaixo o registro fotográfico de algumas das espécies registradas nesta 1ª
campanha de amostragem:
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B

C

D
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F
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G

H

Foto 68 – Registro folográficos de mamíferos verificados nas áreas de infuências do empreendimento. (A)
Cerdocyon thous; (B) Nasua nasua; (C) Mazama americana; (D) Callithrix penicillata; (E) Didelphis
albiventris; (F) Gracilinanus agilis; (G) Artibeus lituratus e (H) Carollia perspicillata.



Insetos Vetores:

Os insetos representam mais de 70% de todo o reino animal, constituindo-se na forma de
vida mais abundante da face da Terra, uma das razões que levam a despertar o interesse
pelos insetos, que ocupam os mais diversos ambientes, e de fácil adaptação às
mudanças do meio ambiente oriundas de ações humanas, com isso se torna um grupo
importante na bioindicação da qualidade ambiental. No entanto os insetos têm sido pouco
usados como “espécies chaves” em estudos para a conservação e ou conhecimento de
áreas naturais, mesmo apresentando características como grupos com alta abundância e
grande importância ecológica (RUPERT; BARNES, 2005) para subsidiar indicadores
ambientais.
Os insetos constituem o grupo de animais mais numeroso do globo terrestre
(THOMAZINI; THOMAZINI, 2000), e representam mais de 70% de todo o reino animal,
constituindo-se na forma de vida mais abundante da face da Terra e, segundo Ruppert e
Barnes (1996) seu sucesso evolutivo é evidenciado pelo tremendo número de espécies e
de indivíduos e pela extensão da sua distribuição geográfica.
Não existe um número exato de espécies de insetos conhecidas. Alguns autores
consideram que se estimarmos a existência de trinta a oitenta milhões de espécies de
animais, os insetos, seguramente, constituem-se a metade da diversidade global das
espécies (RUPERT; BARNES, 2005; TRIPLEHORN; JOHNSON, 2004).
Os insetos têm uma grande importância no funcionamento dos ecossistemas naturais
atuando como predadores, parasitos, fitófagos, saprófagos, polinizadores, entre outros
(THOMAZINI e THOMAZINI, 2000). A riqueza de espécies de insetos presente em uma
área está positivamente associada com a complexidade e heterogeneidade do habitat
(HANSEN, 2000; LASSAU et al., 2005). Conhecer sua distribuição, composição e
estrutura faz deste grupo um elemento importante no entendimento das relações
ecológicas e ambientais.
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Seu sucesso biológico, ecológico e ambiental está relacionado às suas características
como seu tamanho, a variabilidade genética, o ciclo de vida relativamente curto, a
amplitude alimentar, a enorme capacidade de reprodução, a capacidade de adaptar-se
aos mais diferentes habitats de vários ecossistemas e locomover-se tanto por via aérea
quanto terrestre, proporcionando alta capacidade de dispersão e colonização (RIBEIRO et
al., 2000).
Existem vários ramos de atuação da entomologia como: entomologia médica, agrícola e
veterinária. Atualmente, a entomologia está cada vez mais interligada com as várias áreas
do conhecimento (genética, bioquímica, biotecnologia, fisiologia vegetal, fitopatologia,
nutrição de plantas, bioestatística, climatologia, etc) (GALLO et al., 2002). Enfim, os
insetos são considerados os organismos mais importantes, responsáveis pela
manutenção da diversidade biológica do globo terrestre. Por esta e outras razões,
devemos ampliar nosso universo de conhecimento sobre estas criaturas, aparentemente
frágeis, porém de elevado potencial de impacto ambiental, econômico, social e cultural
(RIBEIRO et al., 2000).
A história da conservação dos insetos no Brasil não reflete a importância biológica do
grupo, seja em termos de contribuição para os números da biodiversidade, seja em
termos do papel no funcionamento dos sistemas vivos. A variabilidade de hábitos e
comportamento destes organismos também é muito grande, e os insetos podem ser
encontrados em quase todos os ambientes da terra, mas a maioria é terrestre.
A maior parte dos insetos possui tamanho corporal entre 1-10 mm, o que contribui para a
pouca atenção que o grupo tem recebido até o momento. Os maiores exemplares deste
grupo podem chegar a ser maior que mamíferos pequenos. Os hábitos alimentares dos
insetos também são igualmente variados, resultando em complexas relações tróficas com
plantas, outros animais e micróbios.
A importância destas relações para a vida tal como a conhecemos hoje pode ser
exemplificada pela provável origem e diversificação das plantas com flores, e da
possibilidade da evolução dos cordados terrestres, por serem uma alternativa rica de
alimento nos ambientes terrestres.
A disseminação de agentes diretamente entre hospedeiros patógenos, particularmente
dos vírus, se deu após o surgimento de insetos que se alimentam de sangue ou seiva
vegetal. Os insetos têm funções biológicas de interesse direto sobre atividades humanas,
tais como serviços de polinização, decomposição de matéria orgânica e ação sobre a
qualidade e estrutura dos solos. Dentre os efeitos prejudiciais ao homem, podemos citar
as pragas de culturas e o papel como vetores de doenças para as plantas, para o homem
e suas criações.
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Para importância médica de forma geral a ordem Díptera tem esse espectro com o
ambiente natural e os ambientes alterados, onde a domiciliação destes insetos
(principalmente vetores) ocorre pela adaptação junto ao convívio humano, diretamente ou
indiretamente ocupando os novos ambientes. Segundo Forattini (1996), a domiciliação
ocorre devido a alterações ambientais que podem resultar na interação permanente ou
temporária entre os animais e o ser humano. Estas alterações, mesmo sendo
temporárias, tendem a se tornar mais específicas e, eventualmente serem caracterizadas
como permanentes dependendo do grupo em estudo.
Como potenciais vetores os dípteros possuem um complexo sistema de glândulas
salivares como veículos de transmissão aos hospedeiros, permitindo a infestação por
vírus e protozoário e outras formas de vida (REITER, 2001).
No Brasil, são conhecidos grupos de espécies entre os gêneros Aedes spp., Anopheles
spp., Culex spp., Haemagogus spp., Sabethes spp. e Lutzomyia spp, potenciais vetores
de agravos a humanos como a febre amarela, dengue, chikungunya, zika e leishmaniose.
Análise de Dados Primários:
Neste estudo foram realizadas oito coletas com CDC e oito Coletas Shannon
representado toda a área de influência do empreendimento em oito pontos amostrados,
onde foram registradas 9 espécies distribuídas em 203 espécimes (Volume IV, Lista de
Fauna – Insetos Vetores), nas diversas paisagens naturais e antropizadas. Os
espécimes coletados pertencem à ordem díptera da família Culicidae todos podendo ser
vetores de agravos a humanos.
Analisando a distribuição das espécies e espécimes entre as áreas de influência do
empreendimento, a AII obteve maior número de registro de espécies (N=11) e espécimes
(N=48). Quanto aos pontos a riqueza variou de 3 a 5 espécies, tendo maior variação para
o número de espécies entre o pontos 1 e 4 (Figura 84), verificando uma homogeneidade
entre os ambientes amostrados, destacando a mata de galeria e áreas modifcadas
(N=7/36) espécies e (N=7/37) de espécies e espécimes respectivamente (Figura 85). De
forma geral tanto a riqueza quanto a abundância tiveram um efeito sazonal esperado para
o início do período seca, com a diminuição da movimentação dos dípteros.
Nos pontos 2, 5, 7 e 8 foram registrados vetores da Febre Amarela (FA) no Brasil, onde
coletou-se Sabethes chloropterus,S. cyaneus, S. glaucodaemon (Figura 86).
O efeito de borda é um dos principais fatores relacionados à modificação dos habitats e
pode ser definido como um aumento nos níveis de luz, temperatura, umidade e vento
(KAPOS, 1989). Estes efeitos em alguns casos são evidentes em até 500 metros para
dentro da floresta (LAURENCE, 1991), porém, de acordo com Rodrigues (1998), são
muito frequentemente mais notáveis nos primeiros 35 metros e podem produzir resultados
aparentemente antagônicos, favoráveis para algumas espécies e desfavoráveis para
outras, atuando em um processo competitivo com as espécies originalmente presentes
(LAURENCE et al., 2001). Nesta campanha os registros acumulados entre ambientes
naturais e ambientes com áreas modificadas (antropizadas), evidenciaram um destaque
para os ambientes naturais quanto a riqueza (N=9/12) e ambientes naturais em contato
com áreas modificadas para a abundância (N=45/82).
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Figura 84 – Distribuição da riqueza e abundância por ponto amostrado no levantamento de
insetos vetores das áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF.

Figura 85 – Distribuição da riqueza e abundância por ambiente no levantamento de insetos
vetores das áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF.
Legenda – Mata de Galeria (MG), Cerrado (CE) e ambiente modificado (AM).
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Figura 86 – Distribuição da abundância por ponto dos principais vetores da Febre Amarela no
levantamento das áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF.

Quanto à diversidade por área de amostragem, o ponto 2 apresentou o maior índice de
Shannon (H) 0,672 seguido do ponto 8 com índice 0,659. A melhor distribuição dos
espécimes foi para o Ponto 6 e 7 com uma equitabilidade de 1 (Quadro 68). Estes valores
correspondem ao incremento de espécies e espécimes nos pontos 1,2,4, e 8
respectivamente, podendo estar associado ao tipo de paisagem destacando as matas de
galeria e área modificada, que representam de 58,33% das espécies amostradas para
cada ambiente.
Através da construção da curva média de acumulação e curva de rarefação obteve-se
uma estimativa de riqueza de 15,5 espécies através do estimador não-paramétrico
Jackknife 1, sendo que a curva não atingiu a assíntota com o esforço realizado neste
estudo que atingiu um total de 12 espécies (Figura 87).
Quadro 68 – Demonstrativo dos índices de diversidade para os vetores nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Localidade
Índices
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Geral

Riqueza

5

5

3

5

3

3

3

5

12

Abundância

19

11

10

16

5

6

3

12

82

Shannon H' ,

0,47

0,672

0,413

0,635

0,413

0,477

Equitabilidade' E

0,673

0,961

0,865

0,908

0,865

1

0,477 0,659
1

0,943

0,814
0,754
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Figura 87 – Curva de acumulação de espécies observadas e obtidas através do estimador não-paramétrico
Jackknife 1 para os pontos amostrados.

Para as áreas de influências do presente EIA, foi registrada uma baixa a alta similaridade
entre os vetores para os 8 pontos amostrados variando de 0 a 76,92% de similaridade. A
maior aproximação foi entre os Pontos P3/P4 e P4/P8 e P2/P8. Este resultado foi
importante visto que mostrou mesmo com uma heterogeneidade das paisagens de
fechadas a áreas abertas e modificadas, amostradas entre os pontos as características
ambientais das áreas evidenciaram a ocupação dos grupos de vetores nas paisagens
remanescentes (Quadro 69 e Figura 88).
Quadro 69 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para vetores na comparação entre os pontos
amostrados nas áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF
Localidades

Valores dos Índices de diversidade β
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P1

*

46,6667

55,1724

45,7143

8,3333

24

0

32,2581

P2

*

*

47,619

51,8519

37,5

47,0588

14,2857

60,8696

P3

*

*

*

76,9231

26,6667

50

0

54,5455

P4

*

*

*

*

28,5714

36,3636

0

71,4286

P5

*

*

*

*

*

36,3636

50

35,2941

P6

*

*

*

*

*

*

0

44,4444

P7

*

*

*

*

*

*

*

0

P8

*

*

*

*

*

*

*

*

248

Figura 88 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de
similaridade para os vetores na comparação entre os pontos amostrados na na área de influência
do EIA/RIMA Sobradinho, em Sobradinho/DF.
Legenda – Pontos amostrados (P1), (P2), (P3), (P4) ,(P5),(P6), (P7) e (P8).

Importante destacar a ordem Díptera que compõe de vetores e que além do homem tem a
capacidade de infectar pássaros, primatas não humanos, marsupiais e roedores entre
outros animais (ACHA; SZYFRES, 2003).
Na família Culicidae existem várias espécies de insetos de interesse médico que vem
causando muito transtorno e prejuízo ao homem por ser vetores de doenças. As espécies
registradas são potenciais para os agravos Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela,
Malária, Leishmaniose Tegumentar Americana, Encefalite e dispersor de Miíase, vetores
mecânicos de patógenos, hospedeiro intermediário de protozoários, filarídeos e vírus. Isso
se deve a alta capacidade adaptativa dos insetos aos ambientes modificados pelo homem
e a resistência adquirida aos inseticidas.
As arboviroses constituem um amplo e importante assunto de interesse médico e
veterinário. São enfermidades produzidas por uma expressiva diversidade de vírus de
distribuição geográfica mundial, mas com predomínio em áreas tropicais e subtropicais
(MARCONDES, 2011). Wolfe et al., (2007), relata que as doenças transmitidas por
vetores são as pricipais causas de mortalidade e/ou morbidade entre humanos em
regiões tropicais. No Brasil já foram isolados mais de 200 diferentes arbovírus, dos quais
cerca de 40 são patogênicos ao homem (FIGUEIREDO, 2007).
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A família Flaviviridae compreende aproximadamente 70 vírus transmitidos por mosquitos
e carrapatos, e são causadores dos agravos mais importantes no mundo como febre
amarela, dengue, febre do Nilo Ocidental, encefalite japonesa e encefalite transmitida por
carrapatos (BARRETT; WEAVER 2002).
A detecção de vírus em mosquitos é uma técnica que contribui para a verificação da
circulação viral em uma região, porém, trata-se de uma técnica complexa e que
pouquíssimos laboratórios possuem as condições adequadas para tal detecção, que
consiste na separação dos pools de mosquitos por espécies, cada pool contém no
máximo dez mosquitos, que serão macerados e a realização da extração do RNA, através
da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) com a multiplicação do Ácido
Ribonucleico, geralmente em cadeia simples.
A técnica exige também a presença dos iniciadores ou primers específicos para o que se
deseja detectar, por esta razão, serão necessários primers de Febre Amarela, para
detectar Febre Amarela e assim para todas as arboviroses. O Brasil está passando por
uma epidemia de FA, o que ocasionou uma grande demanda de detecção de vírus no
mosquito nos laboratórios de referência no país.
Seguem fotos de vetores registrados:
B

A

C

Foto 69 – Registro folográficos de répteis verificados nas áreas de infuências do empreendimento.
(A) Sabethes cyaneus; (B) Psorophora ferox e (C) Aedes albopictus.
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Peixes:

As bacias hidrográficas são as unidades naturais do estudo dos ecossistemas, tanto
aquáticos como terrestres. O impacto do homem sobre o meio ambiente tem sido grande
e vem aumentando, pois tradicionalmente se tem empregado os rios para eliminar os
efluentes resultantes das atividades humanas. Outras atividades antrópicas, como o corte
e a queimada de matas, uso inadequado do solo provocando erosão, agricultura,
construção de cidades e rodovias, contribuem também para aumentar a concentração de
materiais na água de escoamento (MARGALEF, 1983).
Como todo ecossistema, os rios envolvem uma complexa interação da biota com o seu
ambiente físico e químico. O fluxo unidirecional da corrente impõe uma grande limitação
ao estabelecimento dos organismos no ambiente lótico. Para se fixar e colonizar este
ambiente, a biota apresenta estratégias adaptativas de morfologia do corpo
(achatamento), comportamento de mobilidade e orientação dentro do rio. Tais estratégias
levam os organismos à seleção de microhabitats visando reduzir a exposição às fortes
correntes.
A região Neotropical contém uma das mais ricas ictiofaunas de água doce do mundo,
porém a avaliação e compreensão dessa riqueza são afetadas pelo conhecimento
incompleto de sua sistemática, ecologia e biologia (MENEZES, 1996). Estes são prérequisitos para avaliar, prever e amenizar, as presentes e futuras, conseqüências das
modificações antrópicas sobre os sistemas dúlcicolas (VARI; MALABARBA, 1998). Para
maior parte das bacias hidrográficas faltam informações pormenorizadas sobre a
composição ictiofaunística, ao mesmo tempo em que espécies restritas a áreas
geográficas sujeitas a uma maior interferência humana correm risco de extinção, antes
mesmo de serem conhecidas.
O diagnostico das variáveis ecológicas das assembléias de peixes que habitam trechos
sob influências de empreendimentos se configura em uma medida essencial para manejo,
recuperação e conservação da ictiofauna. A determinação da biodiversidade,
especialmente das assembléias de peixes e dos seus padrões de variação temporal e
espacial é de grande relevância para avaliar a qualidade ambiental de uma determinada
área (TEIXEIRA et al. 2005).
De aproximadamente 1,8 milhão de espécies de organismos vivos cinhecidos (COX;
MOORE, 2000), aproximadamente 55.000 são vertebrados e, dentre esses, os peixes
representam 32.000 espécies (FROESE; D. PAULY, 2011). Essa grande riqueza íctica
reflete ao usos de sistemas lóticos e lenticos, diversidade de morfológica e relações
comportamentais e ecologia.
A ictiofauna neotropical agrega o maior número de espécies (LOWE-MCCONNELL,
1999), das quais algo em torno de 3.000 são estimadas para a América do Sul, onde na
região biogeográfica do Cerrado são estimadas 780 espécies (BONETO, 1986; ROSA;
MENEZES, 1996). O número de espécies da ictiofauna já é comprovadamente maior, pois
várias outras espécies já foram reconhecidas por especialistas, porém ainda não foram
descritas oficialmente (REIS et. al., 2003), processo que pode demorar anos.
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Na Região Neotropical, a América do Sul abriga a maior parte dessa diversidade nas
bacias Amazônica entre 1.500 e 5.000 espécies de peixes (SANTOS; FERREIRA 1999).
A bacia do Paraná é a segunda maior do Brasil, e compõe uma das mais importantes
malha hídrica brasileira, com cerca de 2.600.00 km² e aproximadamente 600 espécies
(BONETTO, 1986) e no Alto Paraná com 900.000 km², foram registradas 360 espécies
(LANGEANI et al., 2007; LANGEANI et al., 2009).
A maior riqueza é registrada em Siluriformes e Characiformes, que respondem por cerca
de 80% das espécies e compõem os grupos dominantes na maior parte dos ambientes
lóticos do Alto Paraná (SANTIAGO et al., 2012).
No Alto Paraná há implantação de reservatórios artificiais, tem apresentado acréscimo no
número considerável de espécies alóctones ou exóticas de Perciformes (LOWEMCCONNELL, 1999), principalmente Cichlidae, que eventualmente podem mostrar
dominância, e Cyprinodontiformes, aliado a um decréscimo de espécies autóctones,
principalmente de Siluriformes.
O Sistema do Alto Rio Paraná pertence à região ictiofaunística do rio Paraná (GÉRY,
1969), que também inclui os Sistemas dos rios Prata, Uruguai e Paraguai. Também
corresponde à porção à montante do Salto de Sete Quedas (região atualmente inundada
pelo Reservatório de Itaipu), incluindo grandes tributários como os rios Paranapanema,
Paranaíba, Grande e Tietê (BRITSKI; LANGEANI, 1988; CASTRO et. al., 2003;
LANGEANI et. al., 2007), bem como as cabeceiras dos rios Doce, Paraíba do Sul, São
Francisco e diversas outras drenagens litorâneas menores.
Uma das principais bacias do Alto rio Paraná é a do rio Paranaíba, que corresponde a
aproximadamente 25% da bacia do Paraguai-Paraná (STEVAUX; SANTOS, 1998).
Estudos sobre a ictiofauna da bacia do Rio Paranaíba são relativamente recentes, como
condicionantes de empreendimentos (levantamentos e monitoramentos), sendo acrescido
riquezas, apesar da baixa taxa de endemismo. Assim, o conhecimento da ictiofauna ainda
esbarra na amostragem deficitária e na pequena compreensão das relações taxonômicas
entre vários grupos (VARI; MALABARBA, 1998). No entanto percebesse já uma redução
da diversidade de espécies autóctones, podendo estar relacionado aos barramentos e
introdução de espécies exóticas (ALVES, 2006; GODINHO; FORMAGIO, 1992; LATINI;
PETRERE, 2003).
Foram encontradas várias espécies dadas como exóticas na bacia do rio Paranaíba:
como por exemplo o tucunaré (Cichla spp.), o acará (Geophagus surinamensis), o zoiúdo
(Satanoperca pappaterra) e a corvina (Plagioscion squamosissimus).
Para a bacia do Alto Paraná, o dourado (Salminus brasiliensis), pintado
(Pseudoplatystoma coruscans), curimbatá (Prochilodus lineatus), pacu-caranha (Piaractus
mesopotamicus), piapara (Leporinus spp.) e jaú (Zungaro jahu) são algumas das espécies
migratórias. Destas espécies o jaú e a piracanjuba (Brycon orbignyanus) sofreram ao
longo das últimas décadas uma severa redução de seus estoques devido à degradação
de seu habitat fluvial original pela eliminação da mata ciliar e construção das hidrelétricas
(AGOSTINHO et al., 2003).
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A bacia do rio Paranaíba merece destaque e cuidados conservacionistas, pois apresenta
altos índices de endemismo, espécies ameaçadas de extinção e o fato de possuir grande
parte de sua drenagem inserida no Cerrado, sendo considerada uma área prioritária para
conservação (DRUMMOND et al., 2005; NOGUEIRA et al., 2010).
A modificação da ictiofauna e fauna associada na composição e estrutura são esperadas
no avanço econômico de uma região na perda e alteração de habitats principalmente com
a diminuição da vegetação ripária e ainda na introdução de espécies de outras bacias.
Os processos biológicos entre os peixes (predação intra e interespecífica, atividade
reprodutiva e hábito alimentar) e os fatores ambientais, como as características
limnológicas e a estrutura do habitat, são apontados como os principais responsáveis pela
estrutura da comunidade ictíicas presentes nos diferentes tipos de ambientes (ou habitat),
de um mesmo ecossistema ou região biogeográfica (TEJERINA-GARRO, 2008).
No Distrito Federal os rios São Bartolomeu, Corumbá e Descoberto apresentam a maior
área de drenagem e pertencem a Bacia do Paraná, denominada Alto Paraná, seguida do
Rio Preto (Bacia São Francisco) e rio Maranhão (Bacia Tocantins). O Ribeirão Sobradinho
que drena nossa área de estudo é contribuinte do rio São Bartolomeu. Já o córrego
Sansão tem sua drenagem para o rio Maranhão.
O Alto Rio Paraná abriga atualmente 38 famílias e 310 espécies de peixes descritas,
incluindo os grandes rios habitados por espécies de médio e grande porte importantes
para a pesca e com ampla distribuição, e também números os riachos e cabeceiras,
habitados principalmente por espécies de pequeno porte (menos de 20 cm de
comprimento padrão) com distribuição geográfica mais restrita, pouco ou nenhum valor
comercial e muito dependentes da vegetação ripária para alimentação, abrigo e
reprodução (CASTRO; MENEZES 1998; LANGEANI et al., 2007).
O maior registro de espécies está nas ordens Siluriformes e Characiformes, que
respondem por cerca de 80% das espécies e compõem os grupos dominantes na maior
parte dos ambientes lóticos do Alto Paraná (LANGEANI et al., 2007). As duas ordens são
muito recorrentes ocupando desde as cabeceiras aos cursos de maior ordem pela grande
capacidade de dispersão destas espécies.
A migração longitudinal representa uma característica marcante para o ciclo de vida dos
sistemas lóticos. Muitas espécies de peixes realizam migrações regularmente, desde
migrações diárias (normalmente verticais, entre a superfície e águas mais profundas), até
anuais, percorrendo distâncias que podem variar de apenas alguns metros até várias
centenas de quilômetros (AGOSTINHO et al., 2007).
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As drenagens do Alto Paraná têm sofrido impactos principalmente pelo desmatamento,
pelo uso extensivo de fertilizantes e pesticidas associados à agropecuária mecanizada, e
pela construção de um grande número de barragens, que praticamente transformam a
bacia em uma sucessão de grandes lagos artificiais (CASTRO; MENEZES, 1998). De
modo geral, a ictiofauna vem sendo suprimida ou mesmo extinta por causa da
transformação dos ambientes aquáticos, em especial estes representados por córregos
ou riachos das cabeceiras de rios maiores, como é o caso dos cursos d’água da região
dos cerrados brasileiros (BUCKUP, 1999).
Ambientes alterados deixam de oferecer condições adequadas para a manutenção da
fauna nativa, ocorrendo aumento da competição entre indivíduos da mesma espécie e
entre espécies diferentes, eliminando abrigos contra predadores e recursos (alimento ou
espaço). Em consequência, o tamanho das populações diminui e as espécies são
eliminadas ou migram em busca de ambientes mais favoráveis (LANGEANI et al., 2007).
Os peixes como outros organismos aquáticos podem ser considerados bons indicadores
ambientais pois permitem reconhecer a qualidade do ambiente e os fatores de estresse
através do conhecimento da dinâmica das populações, estrutura trófica, reprodução e
saúde.

Estudos acerca da estrutura das populações de peixes são de grande importância, uma
vez que muitas respostas elucidativas sobre a ecologia das espécies são obtidas em
estudos desta natureza Vazzoler; Amadio (1990), seja para o crescimento, reprodução,
monitoramento ou manutenção.
O conhecimento da estrutura das populações podem fornecer, além dos aspectos
levantados, importantes subsídios ao dimensionamento dos estoques e a medidas
eficientes na administração e proteção dos recursos pesqueiros.
Análise de Dados Primários:
O levantamento realizado em julho/2017 evidencia uma amostragem da ictiofauna para os
quatro pontos amostrados no período do início da seca, onde seus cursos estão com seus
volumes de início de vazante. Todos os pontos apresentam cursos lóticos de olhos d’água
(córrego Brejo do Lobo), córrego Sansão e ribeirão Sobradinho que integram a área de
influência do empreendimento, onde foram registradas 108 espécimes em 14 espécies de
peixes (Volume IV, Lista de Fauna – Insetos Vetores), com destaque para os
Characiformes com 42,85% (N=6) das espécies e 51,85% (N=56) dos espécimes, que
corrobora com os estudos do Alto rio Paraná (SHIBATTA; CHEIDA, 2003; CASATTI,
2005; HOFFMANN et. al., 2005; ARAÚJO; TEJERINA-GARRO, 2007; FIALHO et. al.,
2007; LANGEANI et. al., 2007).
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A ordem dos Characiformes compreende a maioria das espécies de água doce do Brasil,
sendo os representantes desta ordem restritos, originalmente, à America do Sul e África.
Esta ordem possui espécies de relevante valor econômico utilizadas abundantemente na
alimentação e aquariofilia (NAKATANI et al., 2001). Quanto às adaptações, são os que
possuem maior diversidade tanto à grande flexibilidade alimentar (formas carnívoras,
herbívoras, iliófagas e onívoras) quanto ao habitat (CEMIG, 2000). Estima-se que no
Brasil existam cerca de 1.300 espécies distribuídas em 16 famílias sendo que a família
Characidae é a mais complexa e com maior número de representantes (NAKATANI et al.,
2001).
Já a ordem dos Siluriformes distribui-se em 15 famílias (NELSON, 1994), que são
constituídas por dois tipos característicos de peixes: os bagres, que apresentam corpo nu
sem escamas ou placas ósseas, e os abotoados, tamboatás e cascudos, que apresentam
corpo total ou parcialmente coberto com placas ósseas. Muitas espécies apresentam o
corpo achatado dorsoventralmente, adaptadas à vida bentônica. Muitas são carnívoras
(piscívoras), e algumas se alimentam principalmente de algas ou lodo, que são obtidos
junto ao fundo e raspados de folhas, pedras e galhos submersos.
Analisando a distribuição das espécies e espécimes entre os pontos amostrados, a maior
riqueza foi registrada no ponto P5 (N= 9), seguido dos pontos P8 (N=6) ambos na área de
influência indireta do empreendimento. Na AID foi registrado apenas uma única espécie
de peixe temporário, comum em ambientes de brejo (Figura 89). Este fato se deve aos
tipos de Ordens dos cursos amostrados, onde os pontos 4, 5 e 8 são de 2ª e 3º ordem e
também pode ser explicado pela teoria do contínuo (VANNOTE et al. 1980). Quando se
analisa a distribuição das espécies e espécimes de peixes por tipo de curso d’água
amostrados na área de influência, o ribeirão Sobradinho obtive maior representatividade
com 71,42% das espécies registradas e 81,48% dos espécimes (Figura 90).
Nesses ambientes lóticos tem sido observado um aumento considerável de espécies
alóctones ou exóticas de Perciformes, principalmente Cichlidae, ocorrendo novamente o
registro da tilápia (Oreochromis niloticus), que eventualmente podem mostrar dominância,
e Cyprinodontiformes, aliado a um decréscimo de espécies autóctones, principalmente de
Siluriformes. Estes resultados corroboram com Lowe-Mcconnell (1999) em sistemas
lênticos e lóticos.

255

Figura 89 – Distribuição das espécies e espécimes de peixes entre as áreas de influenciaS e pontos
amostrais do empreendimento, em Sobradinho/DF.
Legenda – P2- córrego Brejo do Lobo (AID), P4- Ribeirão Sobradinho – jusante córrego do Brejo do
Lobo (AII), P5 – Ribeirão Sobradinho -montante córrego do Brejo do Lobo (AII), P8- córrego Sansão
(AII).

Figura 90 – Distribuição das espécies e espécimes de peixes entre os cursos lóticos (rio, córregos
e brejos) para as áreas de influências do empreendimento, em Sobradinho/DF.
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Com relação à origem das espécies de peixes encontradas neste levantamento, cerca
50% (7) são nativas do Alto rio Paraná (autóctones), sendo que nenhuma delas é
considerada endêmica da drenagem. Apenas três espécies amostradas 21,42% são
alóctones, ou seja, não é nativa das drenagens compreendidas dentro do Alto Paraná ou
Alto Tocantins, porém se encontra presente nestes cursos mediante introdução, mais
duas espécies não identificadas suas origens. Nesta campanha foram registradas
espécimes da espécies exóticas às bacias continentais brasileiras, a tilapia Oreochromis
niloticus. Que corrobora com a compilação para o Alto Paraná quanto à origem da
ictiofauna, onde 76,1% são autóctones, 21,6% são alóctones e 2,3% são exóticas
(LANGEANI et al., 2007).
Em relação ao aspecto alimentar das espécies amostradas neste (Figura 91), pode-se
dividi-las em seis guildas principais, na maioria com complexos mistos, sendo que 31,25%
são onívoras (N=12) e o restante entre insetívoras (N=3), carnívoras, detritivas, iliofaga e
herbívoras (N=1). Quanto a plasticidade observa-se que 85,71% (N=12) são generalistas.
É importante ressaltar que a maioria das espécies onívoras tem tendência a certo tipo de
alimento que varia de acordo com a estação do ano, local de amostragem e a
fitofisionomia predominante. No entanto a ictiofauna tropical revela uma variada
morfologia e adaptação fisiologia sobre o efeito sazonal (LOWE-MCCONNELL, 1987).
Rios tropicais têm grande heterogeneidade espacial através de um continuum de escalas
espaciais que variam de microhabitats para paisagens e assim como nos cursos no
Cerrado com amplas sucessões longitudinais (DAY; DAVIES, 1986).

Figura 91 – Representação da riqueza de peixes amostrada por tipo de guilda.
Legenda – ON (onívoro), DE (detritivoto), HE (herbívoro), CA (carnívoro)e IS (insentìvoro); GENGeneralistas, ESP – Especialistas.
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A exploração diversificada de vários itens alimentares representada pelas seis pricipais
guildas sencontradas demonstra que os cursos d’agua ribeirões e córregos avaliados têm
oferecido, de uma forma geral, capacidade de suporte às diversas espécies de peixes,
que por sua vez dependem de características impares para sobrevivência.
Quanto a diversidade por área de amostragem, o Ponto 5 (P5) apresentou o maior índice
de Shannon (H) 1,903 seguido do Ponto 8 (P8), com índice 1,565, já a melhor distribuição
dos espécimes foi para o ponto 8 (P8) e Ponto 5 (P5) com uma equitabilidade de 0,8737 e
0,866 respectivamente (Quadro 70).
Através da construção da curva média de acumulação e curva de rarefação obteve-se
uma estimativa de riqueza de 20 espécies através do estimador não-paramétrico
Jackknife 1, sendo que a curva não atingiu a assíntota com o esforço realizado neste
estudo que atingiu um total de 14 espécies, sendo a maior no ponto P5 com 9 espécies
(Figura 92).
Quadro 70 – Demonstrativo dos índices de diversidade para os peixes nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Índice

Localidade
P2

P4

P5

P8

AID

AII

Riqueza

1

5

9

6

1

13

Abundância

2

35

53

18

2

106

Shannon H'

0

1,356

1,903

1,565

0

0,217

Equitabilidae

0

0,8422

0,866

0,8737

0

0,8458
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Figura 92 – Curva de acumulação de espécies observadas e obtidas através do estimador não-paramétrico
Jackknife 1 para os pontos amostrados.

Para a área de influência do empreendimento foi registrada uma de baixa a média
similaridade entre a ictiofauna, evidenciando bem as microbacias, que variou entre 0% a
40,90%, mas destacando as maiores similaridades entre os Pontos 4 (P4) e 5 (P5), que
correspondem ao ribeirão Sobradinho e entre os pontos 5 (P5) e 8 (P8) entre bacias alto
Paraná e Alto Tocantins (Quadro 71 e Figura 93). Esta similaridade baixa pode estar
evidenciando o efeito sazonal com a diminuição do volume d’água e turbidez e as
temperaturas da coluna d’água com a superfície mais frias.
Quadro 71 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para peixesregistrados nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho- DF
Localidade

Índices de diversidade β
P2

P4

P5

P8

P2

*

0

0

0

P4

*

*

40,9091

15,0943

P5

*

*

*

30,9859

P8

*

*

*

*
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Figura 93 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os peixes na comparação entre os pontos amostrados nas áreas de influências do empreendimento,
em Sobradinho/DF.

O registro da ictiofauna pode estar relacionado ao comportamento de peixes fluviais que
apresentam maiores movimentações (vertical e lateral) nas cheias, deslocando-se
porgrandes distâncias na calha do rio e planícies de inundação eles, retornando ao canal
principal do rio à medida que a chuva regionaldiminui. Nesta campanha espécies
potamódromos.
Na maior parte das vezes, estas migrações estão relacionadas ou com a reprodução ou
com a alimentação (procura de locais com mais alimento). A migração reprodutiva ou
“piracema”, termo mais utilizado no Brasil, é um fator importante do ciclo reprodutivo.
A reprodução representa um dos aspectos mais importantes da biologia de uma espécies,
visto que de seu sucesso depende a manutenção das populações futuras e a longo prazo
que sejam viáveis.
Os peixes migratórios classificam-se da seguinte forma: a) diádromos – peixes que
migram entre os rios e o mar; b) anádromos – peixes que vivem geralmente no mar, mas
se reproduzem em água doce; c) catádromos – peixes que vivem nos rios, mas se
reproduzem no mar; d) anfídromos – peixes que mudam o seu habitat de água doce para
salgada durante a vida, mas não para se reproduzirem (normalmente por relações
fisiológicas, ligadas à sua ontogenia); e) potamódromos – peixes que realizam as suas
migrações sempre em água doce, dentro de um rio ou de um rio para um lago; e f)
oceanódromos – peixes que realizam as suas migrações sempre em águas marinhas.
Peixes migradores são um componente importante nas teias alimentares aquáticas entre
os diversos sistemas e fornecem subsídio de recursos para os consumidores residentes
(POLIS et al., 2004).
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Nas análises das densidades das comunidades de peixes por campanha não foi
observada a existência de espécie (ou grupo de espécies) com elevadas densidade ou
frequência (Quadro 72), mas algumas espécies se destacam como Poecilia reticulata, e
Knodus cf. breviceps. Os índices indicam que estas espécies mesmo que pouco
dominantes, são as que representam as comunidades desta bacia com capacidade de
explorar com sucesso os sistemas lóticos o que revela à coexistência dessas espécies.
Quadro 72 – Densidade (D) das espécies de peixes registrados nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Táxons

Nome Comum

Densidade

FR

Mocinha, Canivetinho

1,85

11,76

0

0

CLASSE OSTEICHTHYES
Sub-classe Actinopterygii
Ordem Characiformes
Família Crenuchidae
Characidium zebra
Família Characidae
Astyanax altiparanae (Garutti & Britski, 2000)

Lambari-do-rabo-amarelo,
Tambiú

13

5,882

Astyanax aff. fasciatus (Cuvier, 1829)

Lambari-do-rabo-vermelho

1,85

5,882

Astyanax scabripinnis (JENYNS, 1842)

Lambari

5,56

5,882

Knodus cf. breviceps

Lambarizinho do olho vermelho

23,1

5,882

Hasemania crenuchoides (Zarske and Géry, 1999)

Lambari

3,7

5,882

Ordem Siluriformes

0

0

Família Callichthyidae

0

0

2,78

5,882

0

0

0,93

5,882

0

0

7,41

11,76

Ordem Perciformes

0

0

Família Cichlidae

0

0

2,78

5,882

Ordem Cyprinodontiformes

0

0

Família Poeciliidae

0

0

Aspidoras fuscoguttatus (Nijssen & Isbrücker, 1976)

Coridoras

Família Pimelodidae
Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1835)

Mandí

Família Loricariidae
Hypostomus sp.3 (in Aquino, P.P.U. et al.2009)

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Cascudo

Tilápia

Poecilia reticulata (Peters, 1859)

Guppy

20,4

11,76

Melanorivulus pictus (Costa, 1989)

Guaru

1,85

5,882

Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848)

Peixe-espada

12

5,882

Ordem Gymnotiformes

0

0

Família Gymnotidae

0

0
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Táxons

Nome Comum

Densidade

FR

Gymnotus carapo (Linnaeus, 1758)

Tuvira

2,78

5,882

Análise dos Dados Secundários:
Os peixes encontrados nas regiões hidrográficas São Francisco, Paraná e
Tocantins/Araguaia no Distrito Federal, onde está inserido o empreendimento, registrou
uma riqueza de 69 espécies entre 8 estudos compilados (fonte IBRAM 2017), estes
estudos tem alvos principais as bacias que denam o Distrito Federal, com maior destaque
na proximidade do empreendiemnto a bacia que drena a Estação Ecológica Águas
Emendadas (ESECAE) e Bacia do lago Paranoa (BLP), com 78,26% da riqueza total
registrada. A partir da análise conjunta dos 8 estudos com o EIA/RIMA, houve um
incremento de 4 espécies totalizando um registro de 73 espécies para a lista de fauna no
DF e uma similaridade de 33,96% EIA/RB (ribeirão Bananal) e 30,76% (EIA/BLP)
(Quadro 73, Quadro 74 e Figura 94).
O grupo dos peixes também apresentaram similaridade com estudos mais regionais do
Bioma Cerrado nas bacias do Rio Paranaíba, Tocantins e São Francisco, o que torna o
grupo importante na avaliação da qualidade dos cursos d’água quanto sua modificação
(BONETTO, 1986; FIALHO et al., 2007, LANGEANI et al., 2007; LANGEANI et al., 2009).
Quadro 73 – Checklis consolidado de peixes do Distrito Federal. (fonte IBRAM 2017 + EIA/RIMA
Sobradinho) julho 2017
Taxóns

Nome popular

EIA

RB RF RG RS RT BLP BSM ESECAE

Characiformes
Anostomidae
Leporinus microphthalmus

Piau

1

1

Characidae
Astyanax altiparanae

Lambari-do-raboamarelo, Tambiú

Astyanax bimaculatus

Lambarí-do-raboamarelo

1

Astyanax eigenmanniorum

Lambari- do-rabovermelho

1

Astyanax aff. fasciatus

Lambari-do-rabovermelho

Astyanax ribeirae

Lambarí

Astyanax scabripinnis
paranae

Lambarí

Astyanax scabripinnis
rivularis

Lambarí

1

Astyanax sp.

Lambari/Piaba

1

Brycon hilarii

Piraputanga

Bryconamericus sp.

Piaba

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
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Taxóns

Nome popular

EIA

RB RF RG RS RT BLP BSM ESECAE

Bryconamericus stramineus

Lambari

Bryconamericus turiuba

Piaba

Cheirodon notomelas

Piaba

1

Ctenobrycon sp.

Canivete

1

1

1

Hasemania crenuchoides

Lambari

1

1

1

Hasemania hanseni

Piaba-de-brejo

1

1

1

1
1

1

1

1

Hyphessobrycon balbus

1

1

1

1

1

Hyphessobrycon coelestinus

1

Knodus cf. breviceps

Lambarizinho do olho
vermelho

Knodus moenkhausii

Tetra-colombiano

1

Kolpotocheirodon theloura
Moenkhausia sp.

Cascudinho

Oligosarcus planaltinae

Cachorrinha

Piabina argentea

Piaba

Planaltina myersi

Piaba

Serrasalmus maculatus

Piranha

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

Crenuchidae
Characidium gomesi

Canivete

1

Characidium purpuratum

Charutinho

1

Characidium zebra

Canivete

Characidium sp,

Canivete

1

1

1

Characidium xanthopterum

Canivete

1

1

1

Characidium tennue

Charutinho

1

Saguiru-rabo-amarelo

1

Traíra

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

Curimatidae
Steindachnerina insculpta

1

1

Erythrinidae
Hoplias malabaricus

1

1

1

1

1

Parodontidae
Apareiodon affinis

Canivete

1

Apareiodon ibitiensis

Canivete

1

Apareiodon piracicabae

Canivete

1

Parodon nasus

Canivete

Parodon tortuosus

Canivete

1

Curimatã

1

1

Prochilodontidae
Prochilodus lineatus

263

Taxóns

Nome popular

EIA

RB RF RG RS RT BLP BSM ESECAE

Cyprinodontiformes
Cyprinidae
Cyprinus carpio

Carpa

1

Poeciliidae
Phalloceros caudimaculatus

Guaru, espadinha

Phalloceros harpagos

1

1

1

1

1

1

1

1

Poecilia reticulata

Lebistes, barrigudinho

1

1

Rivulus pictus

Guaru

1

1

1

1

Xiphophorus helleri

Espadinha

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Rivulidae
Simpsonichthys boitonei

Pirá-brasília

1

Simpsonichthys santanae

1

Gymnotiformes
Gymnotidae
Gymnotus carapo

Tuvira

1

1

1

1

Sternopygidae
Eigenmannia sp.

Tuvira

1

Perciformes
Centrarchidae
Lepomis macrochira

Blue gill

1

1

1

Cichlidae
Aequidens sp.

Acará-preto

Cichla sp.

Tucunaré

Cichlasoma paranaense

Cará

Geophagus brasiliensis

Acará-amarelo

Oreochromis niloticus

Tilápia-do-nilo

Tilapia rendalli

Tilápia

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Siluriformes
Callicthyidae
Aspidoras fuscoguttatus

Cascudinho

Aspidoras sp.

Limpa vidro

Callichthys callichthys

Tamoatá

1

1

1

1

1
1

Heptapteridae
Heptapterus sp.

Bagrinho

Imparfinis schubarti

Mandi

Imparfinis sp.

Bagrinho

1

1
1

1

1
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Taxóns

Nome popular

EIA

RB RF RG RS RT BLP BSM ESECAE

Phenacorhamdia unifasciata

1

Rhamdia quelen

Bagre

1

1

1

1

1

1

Pimelodidae
Pimelodella gracilis

Mandí

Cetopsorhamdia molinae

Bagrinho

Nanorhamdia sp.

Bagrinho

1
1
1

1

Loricariidae
Hartia sp.

Cascudo

Hypostomus ancistroides

Cascudo

1

1

Hypostomus sp. 1

Cascudo

1

1

Hypostomus sp. 2

Cascudo

1

1

Hypostomus sp.3

Cascudo Pardo

Hypostomus sp.4

Cascudo Pinta Preta

1

1

1

Microlepidogaster sp.

Peixe-cascudo

1

1

1

Neoplecostomus paranensis

Cascudinho

1

Neoplecostomus sp.

Cascudinho

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Trichomycteridae
Trycomicterus sp.

Candirú

1

1

Quadro 74 – Índices de diversidade β de Bray-Curtis para os peixes na comparação entre os estudos
realizados no Distrito Federal (base IBRAM 2017 e EIA/RIMA Sobradinho)
Localidade

Valores de Índices de diversidade β
EIA

RB

RF

RG

RS

RT

BLP

BSM

ESECAE

EIA

*

33,9623

26,6667

29,2683

0

17,3913

30,7692

19,5122

27,027

RB

*

*

29,0909

36,3636

0

33,3333

70,1299

81,8182

35,4839

RF

*

*

*

60,4651

0

56

37,037

13,9535

25,641

RG

*

*

*

*

0

38,8889

40

11,1111

28

RS

*

*

*

*

*

0

0

0

0

RT

*

*

*

*

*

*

29,7872

16,6667

18,75

BLP

*

*

*

*

*

*

*

58,4615

26,2295

BSM

*

*

*

*

*

*

*

*

20

ESECAE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Legenda – BLP - Bacia do Lago Paranoá; BSM - Bacia do Lago Santa Maria; ESECAE - Estação Ecológica
Águas Emendadas; RB - Ribeirão Bananal; RG - Ribeirão do Gama; RT - Ribeirão do Torto.
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Figura 94 – Análise de agrupamento (UPGMA) realizada a partir da matriz dos coeficientes de similaridade
para os peixes registrados no Distrito Federal (base IBRAM 2017).na comparação entre as amostragens
realizadas nas área de influências do empreendimento.
Legenda – BLP - Bacia do Lago Paranoá; BSM - Bacia do Lago Santa Maria; ESECAE - Estação Ecológica
Águas Emendadas; RB - Ribeirão Bananal; RG - Ribeirão do Gama; RT - Ribeirão do Torto.

Segue abaixo parte do registro fotográfico das espécies identificadas no Levantamento do
EIA/RIMA:
A

B
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C

E

G

D

F

H

Foto 70 – Registros folográficos de peixes verificados nas áreas de infuências do empreendimento. (A)
Pimelodella gracilis; (B) Astyanax altiparanae; (C) Knodus cf. breviceps; (D) Aspidoras fuscoguttatus; (E)
Gymnotus carapo; (F) Oreochromis niloticus; (G) Poecilia reticulata e (H) Xiphophorus hellerii.
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Invertebrados Bentônicos:

As comunidades de macroinvertebrados bentônicos têm sido frequentemente utilizadas
na avaliação de impactos ambientais e monitoramento biológico. Esta comunidade é
formada por organismos que habitam o fundo de ecossistemas aquáticos durante pelo
menos parte de seu ciclo de vida e estão associados aos mais diversos tipos de
substratos, tanto orgânicos (folhiço, macrófitas aquáticas), quanto inorgânicos (cascalho,
areia, rochas, etc.) (ROSENBERG; RESH, 1993).
Dentre os grupos de organismos selecionados para biomonitoramento, o uso de
invertebrados aquáticos apresenta longa data, sendo os primeiros trabalhos elaborados
no início do século XX (BONADA et al., 2006). Em águas continentais são dominadas por
insetos aquáticos, com grande diversidade em rios e riachos. As ordens Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera, Diptera e Odonata constituem a maior porcentagem da
biomassa. Outros grupos importantes que constituem os macroinvertebrados são os
moluscos, anelídeos e crustáceos (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Os insetos
aquáticos apresentam um arranjo comportamental complexo que lhes conferem grande
vantagem adaptativa a ocuparem esses ecossistemas. Dentre suas habilidades, destacase sua capacidade de enterrarem-se no leito ou rastejarem-se nos espaços intersticiais
dos substratos (areias, seixos e folhas depositadas nos rios) e as suas adaptações
respiratórias que facilitam a recolonização dos diferentes microhabitats após a passagem
de algum evento catastrófico, em especial, após as enxurrada (KIKUCHI; UIEDA, 1998).
Eles desempenham um importante papel na estrutura e funcionamento de rios e córregos
(ESTEVES, 2011), pois promovem a conversão dos compostos de carbono reduzidos,
derivados primariamente das terras adjacentes (material alóctone), além do carbono
fixado dentro do ecossistema (material autóctone), em reservas temporárias em seus
próprios tecidos e na forma de dióxido de carbono (CUMMINS, 1975). Contribuem desta
forma para o fluxo de energia e ciclagem de nutrientes, além terem importância nas
cadeias e teias alimentares, bem como na liberação de nutrientes do sedimento para a
coluna d’água (ESTEVES, 2011).
Os macroinvertebrados são cada vez mais usados para caracterizar bacias hidrográficas
e condições de qualidade da água em córregos e rios, pois refletem tanto efeitos naturais
quanto antropogênicos no decorrer do tempo (ROSENBERG; RESH, 1993; KARR; CHU,
1997; NIYOGI et al., 2002).
Outras características que também os tornam úteis como indicadores de condições de
ambientes aquáticos são (1) a ubiquidade em habitats aquáticos; (2) o elevado número de
espécies que mostram um grau de resposta à perturbação; (3) a relativa característica
sedentária das larvas; e (4) seus ciclos de vida são duradouros o suficiente para permitir
mudanças nas características da população, as quais podem ser avaliadas
(ROSENBERG; RESH, 1993).
Desta maneira, o conhecimento de padrões ecológicos relacionados à distribuição
espacial e abundância desses organismos torna-se uma importante ferramenta para a
avaliação da qualidade ambiental de corpos aquáticos.
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Análise dos Dados Primários:
Na área de influência do Residencial Sobradinho foi registrada uma baixa diversidade,
com uma comunidade composta por 15 táxons. Dentre esses, 10 são insetos, que são
responsáveis por grande parte da composição da comunidade, já que se destacam em
densidade e diversidade. Os demais são moluscos, anelídeos e nematóides (Quadro 75).
De maneira geral, grande parte dos táxons registrados são resistentes, sendo sensíveis
registrados principalmente no ponto 8 (córrego Sansão), que apresenta maior
percentagem de vegetação ciliar no entorno do manancial. Os demais locais
apresentaram uma comunidade composta apenas por táxons resistentes, demonstrando
claramente o uso do solo do entorno.
Quadro 75 – Comunidade de invertebrados bentônicos registrada nos locais avaliados, julho de 2017
Táxons
Cloeodes

Abundância
Frequência
Média

Pontos

P2

P4

P5

P8

Baetidae

Cloeodes

10

0

20

0

7,5

2

Leptohyphidae

Leptohyphes

0

0

0

10

2,5

1

Nectopsyche

0

0

0

10

2,5

1

Casa Leptoceridae

0

0

10

0

2,5

1

Leptonema

40

0

10

10

15

3

Smicridea

20

0

0

0

5

1

Leptoceridae
Trichoptera
Hydropsychidae
Diptera

Chironomidae

Chironomidae

80

350

40

30

125

4

Coleoptera

Elmidae

Elmidae

20

0

0

10

7,5

2

Heteroptera

Naucoridae

Naucoridae

0

0

10

10

5

2

Collembola

0

0

0

10

2,5

1

Gastropoda

Biomphalaria

10

0

0

0

2,5

1

Bivalvia

Bivalvia NI

20

40

0

0

15

2

Oligochaeta

50

280

40

0

92,5

3

Hirudinea

10

80

0

0

22,5

2

Nematoda

0

0

10

20

7,5

2

Abundância Total (n°.ind./m²)

260

750

140

110

Riqueza Taxonômica

9

4

7

8

Collembola
Mollusca

Anellida
Nematoda

ìndice de Diversidade de Shannon
Equitabilidade
Legenda – NI – não identificado.

0,954 0,602 0,845 0,903
0,881 0,807 0,898 0,948
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Foram registrados baixos valores de riqueza, sendo as maiores anotadas nos pontos 1 e
8, embora no ponto 1 tenham sido registrados principalmente táxons tolerantes. Dentre os
locais avaliados, o ponto 4 (Ribeirão Sobradinho Jusante da barra do córrego Brejo do
Lobo - Bacia Paranaíba) demonstrou maior grau de impacto, tanto pela baixa riqueza,
quanto pela alta densidade de alguns táxons, que conferiu a este local um baixo índice de
diversidade de Shannon (Figura 95). Nesse local foi registrada alta quantidade de lixo. De
maneira geral os locais avaliados apresentaram baixa diversidade, refletindo assim o uso
do solo do entorno.
A baixa riqueza pode ter sido influenciada também pelo tipo de substrato, onde foi
verificada grande quantidade de lama e areia, que fisicamente são instáveis ao
desenvolvimento da comunidade. Em ambientes lóticos, podemos interpretar sua
variabilidade de acordo com as dimensões longitudinal, vertical, lateral e temporal
(WARD, 1989). Os organismos aquáticos, sobretudo os macroinvertebrados, que vivem
em ligação íntima com substrato, respondem a esta variabilidade. Variações quanto à
sazonalidade, relações de entrada de energia, presença de microhabitats diversos e
padrões de diversidade de organismos podem ocorrer em ambientes lóticos de diferentes
dimensões (VANNOTE et al., 1980).
10
9

Riqueza Taxonômica

8
7
6
5
4
3
2
1
0
P2

P4

P5

P8

Figura 95 – Riqueza taxonômica registrada nas áreas de influências do
empreendimento.

No tocante à abundância total, todos os locais apresentaram baixos valores, com exceção
do ponto 4, que em função da alta densidade de Chironomidae e Oligochaeta, registrou
alto valor (750 ind./m²). Apesar da alta densidade registrada nesse local, a equitabilidade
apresentou-se alta (0,803), demonstrando assim alta uniformidade ambiental (Figura 96).
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Figura 96 – Abundância total (nº. ind./m2) registrada nas áreas de influências do
empreendimento.

Chironomidae (Diptera), Oligochaeta (Annelida) e Leptonema apresentaram as maiores
frequências neste estudo. Leptonema, embora seja um Trichoptera, é bastante resistente
e vive em locais com alterações ambientais, inclusive poluição orgânica, assim como
Smicridea (Hydropsychidae). Chironomidae e Oligochaeta, apresentaram as maiores
densidades, assim como na maioria dos estudos realizados nos ecossistemas aquáticos.
Chironomidae compõe um importante grupo ecológico de insetos aquáticos e
representam a mais abundante família de invertebrados bentônicos, tanto
quantitativamente quanto qualitativamente na maioria dos ecossistemas de água doce
(EPLER, 2001). Entre os colonizadores, geralmente a família Chironomidae é dominante,
já que suas características eurióicas, somadas ao seu comportamento de dispersão pela
deriva, conferem a ela a condição de pioneirismo. Além disso, são extremamente
tolerantes a baixas concentrações de oxigênio. Oligochaeta são comedores de matéria
orgânica e também extremamente resistentes à poluições. Os demais táxons foram
registrados em 1 ou 2 locais, em baixa densidade (Figura 97 e Figura 98).
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Figura 97 – Frequência taxonômica dos táxons registrados nas áreas de influências
do empreendimento.
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Figura 98 – Abundância média dos táxons registrados na área de influência do
empreendimento.
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Nas áreas de influências do Residencial Sobradinho foram identificados 15 táxons na
amostragem realizada em julho de 2017. Dentre esses, apenas 10 são insetos, sendo os
demais moluscos, anelídeos e nematóides. De maneira geral foi registrada baixa
diversidade da comunidade bentônica, demonstrando assim a influência do uso do solo
do entorno sobre a qualidade da água e sobre a composição e estrutura da comunidade
bentônica. O ponto 4 apresentou a maior degradação ambiental e o ponto 8 a melhor
estruturação da comunidade, embora tenha sido registrada uma comunidade em baixa
diversidade, quando comparada à locais que apresentam condições prístinas.


Biologia da Conservação:

Os ecossistemas naturais têm sido ameaçados por um conjunto de influências humanas,
principalmente em decorrência de nosso crescimento populacional explosivo. A Biologia
da Conservação é a ciência que se preocupa em aumentar a probabilidade de
persistência das espécies silvestres e das comunidades da Terra (TOWNSEND et al.,
2006). Neste contexto são realizadas algumas análises dos atributos ecológicos e sobre
atropelamentos. APA - Área de Proteção Ambiental.


Avaliação Ecológica da Área:

Na análise das áreas amostradas para campanha de novembro/2016, atribuindo valores
de 1 a 5 (Quadro 76) quanto à riqueza, espécies potenciais e habitats (diversidade,
fragilidade e qualidade), observa-se que as matas de galeria, áreas úmidas e cerrados se
integram positivamente nas matrizes regionais com uma média de 5 a 4,4, superando as
áreas modificadas, urbanização e reflorestamentos com média 3. O componente
modificado mesmo com média 3 tem uma importância na estrutura das comunidades da
fauna terrestre principalmente das que apresentam grande dispersão diária, que faz junto
as matrizes de formações florestais fechadas e abertas no seu entorno já que ainda pode
facilitar a circulação da fauna. As áreas que garantem um bom conforto térmico e refúgio
são os remanescentes de mata de galeria e cerrado. Nesta análise pode-se perceber que
o principal indicativo para as médias foi perda de habitat (diversidade e qualidade de
habitats) com redução da riqueza de espécies principalmente na fragmentação e
formação de pastagens e urbanização.
No entanto a manutenção dos ambientes naturais (formações vegetais) que se
apresentam nas formas ripárias e ou fragmentada no ribeirão Sobradinho, com moderada
conectividade se faz necessária partindo da preservação das cabeceiras do seus
principais conttribuintes, mantendo conectividade com a ESECAE e com a bacia do rio
São Bartolomeu.
Quadro 76 – Valores de importância e média para análise dos ambientes amostrados
Ponto

Riqueza de
Espécies

Espécies
Potenciais

Fragilidade
do Habitat

Qualidade dos Diversidade de
Média
Habitats
Habitats

1- Mata de
Galeria

5

5

5

5

5

5

2- Cerrado

4

4

5

5

4

4,4
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Ponto

Riqueza de
Espécies

Espécies
Potenciais

Fragilidade
do Habitat

Qualidade dos Diversidade de
Média
Habitats
Habitats

3- Ambientes
Úmidos

5

5

5

4

5

4,8

4Reflorestamentos

3

3

5

3

1

3

5- Áreas
Modificadas

3

2

5

2

3

3

6- Urbanização
3
3
5
2
2
3
Legenda – Quanto à riqueza¹/Potencial²/Diversidade de Habitats³ – 1 (De 0 a 1 grupo taxonômico de
importância); 2 (De 1 a 2 grupos taxonômicos de importância); 3 (De 2 a 3 grupos taxonômicos de
importância); 4 (De 3 a 4 grupos taxonômicos de importância); e 5 (De 4 a 5 grupos taxonômicos de
importância). Quanto a Fragilidade¹/Qualidade²: 1 (Nenhuma fragilidade/Nenhuma qualidade); 2 (Pouca
fragilidade/Baixa qualidade); 3 (Moderada fragilidade/Qualidade regular); 4 (Alta fragilidade/Boa qualidade);
e 5 (Acentuada fragilidade/Ótima qualidade).



Análise por Atributos Ecológicos das Comunidades:

A compreensão das propriedades que exerce uma comunidade, sejam elas estruturais
e/ou funcionais, em uma determinada área são importantes na tentativa de se conhecer
suas interações com o meio e as relações inter e intra-específicas, ou seja sua
importância como força de controle dentro de um ecossistema. Odum (2004) define
comunidade como o conjunto de todas as populações de uma determinada área
geográfica, sendo a parte viva do ecossistema.
No Quadro 77 são apresentados seis atributos que caracterizam uma comunidade, seja
ela determinada por grupo taxonômico ou por paisagem amostrada.
A Composição revela os grupos ou as paisagens ocupadas, a Riqueza revela o número
de espécies que a compõe, a Dominância e Equitabilidade tratam da distribuição da
abundância, a Estrutura Espacial evidencia o padrão de distribuição nos habitas, a
Associação Trófica infere sobre as relações alimentares (teias), e a Dinâmica Temporal
apresenta a influência dos ciclos diários e ou anuais (sazonalidade).
Os atributos com maior significância para classificar o grupo taxonômico são a riqueza, a
dominância e a associação trófica, já para os habitats são a composição, estrutura
espacial e a dinâmica temporal.
Quadro 77 – Atributos das comunidades amostradas nesta campanha de julho de 2017
Comunidades

Composição

Riqueza

Dominância
Equitabilidade

Estrutura
Espacial

Associações
Tróficas

Dinâmica
Temporal

Média de
Atributos
por Classe

Anfíbios

5

3

4

5

3

3

3,83333333

Répteis

5

5

5

5

5

3

4,66666667

Aves

5

5

5

5

5

3

4,66666667

Mamíferos

4

4

4

5

5

3

4,16666667

Peixes

5

3

5

5

5

3

4,33333333
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Comunidades

Composição

Riqueza

Dominância
Equitabilidade

Estrutura
Espacial

Associações
Tróficas

Dinâmica
Temporal

Média de
Atributos
por Classe

Média de
Atributos da
Comunidade

4,8

5

4,6

5

4,6

3

4,4666

Na amostragem julho de 2017 para os grupos taxonômicos obteve-se uma média geral
4,77 (muito alta representação) para os atributos ecológicos, com um indicativo
decrescente para a dinâmica temporal, ou seja um efeito sazonal caracterizado pela seca.
Já para os habitats de 4,26 (muito alta importância) demonstrando boa estrutura e
composição. Na interação táxons e habitats a média foi de 4,66 com muito alta
significância.
O grupo dos répteis e aves tiveram maior destaque para a riqueza, o que evidencia um
efeito sazonal, com a diminuição dos anfíbios e peixes (Figura 99), já para a dominância
mais expressiva foram às aves, mamíferos e os répteis. Os peixes e os anfíbios obtiveram
menor registros e mantem o padrão para o período seco com a diminuição das
populações (Figura 100), assim, de forma geral foi evidênciado um efeito da sazonalidade
para esta campanha julho de 2017.

Figura 99 – Riquezada comunidade de vertebrados no levantamento julho 2017.
Legend – Nível 1 (nível superior de espécies); Nível 3 (nível médio de espécies).
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Figura 100 – Dominância da comunidade de vertebrados no levantamento julho 2017.
Legenda – Nível 1 (parâmetro para nível superior de espécies); Nível 3 (parâmetro médio de espécies).



Fauna Atropelada:

O Brasil é um país rico em biodiversidade, isso só é possível em função da sua grande
extensão territorial e aos diversos climas que o país possui que faz com que possua uma
variedade muito grande de fauna e flora (UFSM, 2010). Essa diversidade toda faz com
que o nosso país seja um lugar de grande variedade de espécies endêmicas. Cerca de
60% das espécies registradas para o país não ocorrem em nenhum outro (SABINO;
PRADO 2000).
O Cerrado brasileiro é a maior e mais rica savana neotropical e está entre os 25 mais
importantes “hotspots” terrestres (MYERS et al., 2000). Porém, estudos sobre a
conservação deste bioma apresentam dados preocupantes com relação à sua
preservação e quanto ao seu futuro (FERNANDES; PESSOA, 2011). Resultados de
estudos indicam que apenas 6% dos remanescentes do bioma é preservado em áreas
protegidas (FRANÇOSO et al., 2015).
A conservação do Cerrado é um desafio, uma vez que interesses políticos e econômicos
estão envolvidos (SILVA; BATTES, 2002). Desta forma, cientistas e conservacionistas
devem apresentar estratégias viáveis para assegurar a conservação da mais rica savana
tropical do mundo (SILVA; BATTES, 2002). Estudos indicam que a criação de Unidades
de Conservação são a contribuição mais eficiente para a preservação do Cerrado
(FRANÇOSO et al., 2015; PAOLINO et al., 2016).
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As constantes alterações que estão ocorrendo no bioma Cerrado tem como causa
principal a ação antrópica que na maioria dos casos deixa a vegetação fragmentada,
perdendo sua formação original. Os fragmentos de mata remanescentes, quase sempre,
são parte de um mosaico complexo de paisagem inserida em ambientes distintos, estes
na maioria das vezes, são formados por pasto ou mesmo outras atividades agrícolas
(CHIARELLO, 2000).
O tipo de matriz existente no ambiente fragmentado pode ser um filtro importante,
limitando ou facilitando os deslocamentos de espécies na paisagem (BENDER; FAHRIG,
2005; LAURANCE, 2008). A resposta que cada espécie possui frente à estrutura do
habitat é altamente variável e especifica, onde cada uma é susceptível de ser associada a
um conjunto particular de atributos de habitat (LEITE et al., 1996; GRELLE, 2003;
PÜTTKER et al., 2008). O processo de fragmentação do habitat afeta a sua estrutura
dentro de fragmentos por meio de efeitos de borda, perda de disersores de sementes,
dentre outros fatores (GALETTI et al., 2006; LOPES et al., 2009).
Na fragmentação um grande problema enfrentado pela fauna é que os remanescentes de
mata nativa são cortados por rodovias é a travessia em rodovias sejam elas
pavimentadas ou não pode custar a vida destes animais. A expansão dos projetos
rodoviários, associada ao aumento do número de veículos em circulação, intensificou os
efeitos negativos das estradas na biodiversidade. Se para os motoristas as colisões
representam um perigo à segurança e pode resultar em custos significativos, para a fauna
acidentes rodoviários envolvendo animais silvestres têm impactos significativos não
apenas sobre a fauna local que pode culminar em séria ameaça de extinção para
algumas espécies.
Estudos indicam que as taxas dos acidentes rodoviários se alteram de acordo com a
sazonalidade e o tipo de habitat (ROSA; BAGER, 2012). De fato a sazonalidade é o
principal fator que controla a movimentação da fauna como um todo, onde em períodos
mais secos algumas espécies tem maior pico de movimentação, e nos chuvosos outras
espécies inclusive com filhotes, ou seja, a magnitude da variação nos atropelamentos
depende do táxon.
Para se pensar em medidas que sejam efetivas é importante avaliar as características
reais das estradas, e estas dependem de variáveis tais como: características da paisagem
circundante, características das espécies (tipo e época de reprodução, densidade
populacional, atividade sazonal e velocidade de movimento), intensidade de tráfego e
número de pistas (GARCIA-GONZALES et al., 2012; SANTANA, 2012).
Algumas medidas podem ser tomadas visando a redução destes acidentes, porém para
identificar quais medidas terão melhores resultados é importante a identificação dos
pontos críticos de atropelamentos, para desta forma proceder com a mitigação destes
impactos.
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Análise dos Atropelamentos:
Para este estudo da fauna atropelada de julho/2017 foram registradas duas espécies de
animais silvestres atropelados nas vias de acesso ao empreendimento (Quadro 78).
Sendo registrados aves e mamíferos. Um fator importante observado é que a grande
maioria dos atropelamentos ocorrem sempre no período noturno, este fato pode estar
relacionado ao horário de maior atividade destes animais.
Quadro 78 – Registro e localização dos animais atropelados em estradas nas áreas de influências do
empreendimento, em Sobradinho/DF
Identificação
Taxonômica

Nome
Comum

T1

T2

T3

Quant.

Guilda

Hábito

Status
IBAMA

Status
IUCN

1

C

TE

NA

LC

1

O

TE

NA

LC

CLASSE AVES
Ordem Strigiformes
Família Strigidae
Athene cunicularia
(Molina, 1782)

Corujaburaqueira

1

CLASSE MAMMALIA
Ordem Rodentia
Família Muridae
Rattus rattus
(Linnaeus 1758)
Riqueza

Rato

1
1

1

2

Abundância
1
1
2
Legenda – Os campos indicados por números destacam a presença nas localidades. Trechos avaliados
para efeito de comparação  T1 – segmento da DF 325; T2 – segmento VC 215; T3 – segmento que liga
VC 215 com DF 325. Quanto à situação de conservação IBAMA 2003/14  Não Ameaçados (NA) e
Vulneráveis (VU). Quanto à situação de conservação IUCN 2013  Pouco preocupante (LC), Não avaliada
(NE). Quanto a Guilda  onívoros (O), carnívoros (C) e insetívoros (I). Hábito  terrestre (TE), arborícola
(AR), semi-fossorial (SF) e Escansorial (parte do tempo no solo e parte do tempo nas árvores) (SC). Tipo de
estrada  pavimentada (PV), Não-pavimentada (NP).
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5.3. Meio Antrópico
5.3.1. Caracterização Geral dos Aspectos Socioeconômicos da AII
 Dinâmica Populacional:
No ano de 2015, a população urbana estimada em Sobradinho I era 68.551 habitantes.
Enquanto que em 2013, era de 63.715. Essa evolução perfaz uma Taxa Média
Geométrica de Crescimento Anual – TMGCA, no período, de 3,73%. Para a RA de
Sobradinho II a taxa média apresentada, entre os mesmos períodos, é de 1,68%, tendo
população estima em 2013 de 97.466 e em 2015 cresce ao número de 100.775
(PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS – SOBRADINHO, 2015).

Figura 101 – População Urbana de Sobradinho – RA V, dados do PDAD e estimativa até 2019.
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Figura 102 – População Urbana de Sobradinho II – RA XXVI, dados do PDAD e estimativa até 2019.

 Caracterização das RAs:


População total residente por gênero:

O Quadro 79 apresenta a população residente na AII de acordo com o gênero. É possível
perceber que há uma predominância do sexo feminino nas regiões pesquisadas. Em
Sobradinho I, os homens representavam 45,45% da população total em 2015, as
mulheres 54,55%. Em Sobradinho II 47,73% da população era masculina e 52,27%,
feminina.
Quadro 79 – População residente por sexo nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II
Homens
Localidade
Sobradinho I

Mulheres

Total

Número

Percentual
(%)

Número

Percentual
(%)

Número

Percentual (%)

31.154

45,45

37.397

54,55

68.551

100,00

Sobradinho II
48.095
47,73
52.680
52,27
100.775
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Sobradinho – PDAD 2015.

100,00
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População residente por faixa etária:

Como descrito no Quadro 80, todas as áreas de estudo possuem seus maiores
percentuais populacional entre as faixas etárias 25 a 39 anos e 40 a 59 anos, ou seja, há
uma predominância de grupos de idade que se encontram na fase adulta. Nesta fase os
indivíduos estão em conformação e concretização de uma estabilidade financeira e
residencial, sobretudo considerando as faixas que vão de 25 a 39 anos. Desta forma
entende-se que o contexto urbano na sua macro e micro escala (região Brasília e as
respectivas RA) e socioeconomia geral deve oferecer condições de acesso a tais grupos.
Quadro 80 – População residente por grupos de idade na AII do Residencial Sobradinho
Grupos de Idade

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

0 a 4 anos

5,05

5,52

5 a 6 anos

1,96

2,45

7 a 9 anos

3,40

3,79

10 a 14 anos

7,54

6,90

15 a 18 anos

6,19

7,65

19 a 24 anos

8,58

10,83

25 a 39 anos

23,40

22,31

40 a 59 anos

25,71

27,87

60 a 64 anos

4,66

4,77

65 anos ou mais
13,51
7,91
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.



Nível de escolaridade (população residente por grau de instrução):

Com relação ao nível de escolaridade da população residente, conforme Quadro 81,
pode-se perceber similaridade dentro das RAs pesquisadas. Sobradinho I apresenta taxa
de analfabetismo 1,83%, próxima a Sobradinho II, que é de 1,99%. Outra similaridade
está no nível fundamental incompleto, onde o índice na RA Sobradinho I e Sobradinho II
são próximas, representado, por 29,26% e 28,56, respectivamente. Observando o
percentual da população com nível superior completo também se percebe nova
aproximação. Enquanto 16,56% da população da RA de Sobradinho I tem essa formação,
esse índice é de 15,20% para Sobradinho II.
Quadro 81 – População segundo ao nível de escolaridade nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II
Nível de Escolaridade

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Analfabeto (15 anos ou mais)

1,83

1,99

Sabe ler e escrever (15 anos ou
mais)

0,70

Alfabetização de adulto

0,44

0,04

Ensino Especial

0,13

0,29

0,40
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Nível de Escolaridade

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Maternal e creche

0,92

0,61

Jardim I e II/ Pré-Escolar

1,87

1,77

EJA Fundamental Incompleto

0,70

0,94

EJA Fundamental Completo

0,00

0,07

EJA Médio Incompleto

0,57

0,51

EJA Médio Completo

0,00

0,07

Fundamental Incompleto

29,26

28,56

Fundamental Completo

2,79

3,68

Médio Incompleto

6,19

6,61

Médio Completo

23,36

22,45

Superior Incompleto

9,80

8,88

Superior Completo

16,56

15,20

Curso de Especialização

0,96

2,56

Mestrado

0,70

0,79

Doutorado

0,09

0,11

Crianças de 6 a 14 anos fora da
escola

0,00

Não sabem

0,04

0,14
0,07

Menor de 6 anos fora da escola
3,09
4,26
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.

O dado do nível fundamental incompleto precisaria ser monitorado, possa ser que
compreenda a população dos extratos com idades mais avançadas na cidade, mas pode
ser uma população idade adulta que poderia ser incentivada a entrar em projetos de
educação de jovens e adultos concluírem seus estudos, inclusive para facilitar
qualificações profissionais ou mesmo para melhor inserções nos processos sociais.
 População Economicamente Ativa:
Os números apresentados no Quadro 82, para o Distrito Federal, mostram um
contingente de desempregados estimado em 277 mil pessoas no ano de 2016, o
significou um aumento de 72 mil pessoas em relação ao valor de 2015 que, por si só, já
era alto, 205 mil. Esse resultado decorreu do acréscimo da População Economicamente
Ativa – PEA (3,2% ou 48 mil) e do declínio do número de postos de trabalho (-1,8% ou -23
mil). A taxa de desemprego total elevou-se, portanto, dos 13,6% contabilizados em 2015
para 17,8%, em 2016.
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Quadro 82 – Estimativas da população em idade ativa, segundo condição de atividade Distrito Federal
Condição de Atividade

2015 (em mil pessoas)

2016 (em mil pessoas)

População em idade ativa

2.332

2.394

População economicamente ativa

1.512

1.560

Ocupados

1.306

1.283

Desempregados
205
Fonte – Codeplan – Pesquisa de Emprego e Desemprego, 2015.
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O Quadro 82 apresenta os dados para a espacialidade do Distrito Federal, sendo que
para a AII – Sobradinho I e Sobradinho II as informações serão detalhadas a seguir, no
Quadro 83 e Quadro 84 referente, respectivamente, às taxas de população ocupada e
desocupada.
Quadro 83 – População ocupada por faixa de idade
Taxa de Atividade (%) em 2010
Espacialidade

10 anos ou
mais

10 a 14
anos

15 a 17
anos

18 anos ou
mais

18 a 24
anos

25 a 29
anos

Brasil

57,93

7,53

29,78

66,54

68,05

78,23

26,29

75,09

72,60

84,41

Sobradinho I /
4,09
Sobradinho II
Fonte – Atlas do Desenvolvimento Humano13.

Quadro 84 – População desocupada por faixa de idade
Taxa de Desocupação (%) em 2010
Espacialidade

10 anos ou
mais

10 a 14
anos

15 a 17
anos

18 anos ou
mais

18 a 24
anos

25 a 29
anos

Brasil

7,98

17,30

24,19

7,29

15,07

8,77

31,33

7,87

16,16

12,00

Sobradinho I /
21,26
Sobradinho II
Fonte – Atlas do Desenvolvimento Humano.



População por situação de atividade:

O Quadro 85 traz informações referentes à população por situação de atividade
desenvolvida de acordo com as áreas de estudo. A maior parte da população tem
trabalho remunerado, consequentemente as taxas de desemprego são mais baixas, mas
consideráveis para os tipos de atividades disponíveis e o que pode se tornar problemas
de ordem social com o passar do tempo. A desocupação não é exatamente um fato bem
vindo por longo tempo.

13

Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/>. Acesso em: maio de 2017.
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Dentre as áreas de influência, a taxa de desemprego mais alta está em Sobradinho II
representando 8,12% da população. Outros percentuais significativos são os de
estudantes, que apresentam valores superiores a 12% na AII. Em Sobradinho I, 40,23%
da população possui um trabalho remunerado, 7,36% encontra-se desempregada e 15,95
são de estudantes.
Quadro 85 – População por situação de atividade referente à AII do Residencial Sobradinho
Situação de Atividade

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Não tem atividade

1,48

1,19

Tem trabalho remunerado

40,23

43,37

Aposentado

14,16

9,57

Aposentado trabalhando

0,57

0,61

Pensionista

2,96

2,45

Do lar

5,88

7,36

Desempregado

7,36

8,12

Estudante

15,95

15,52

Trabalho voluntário
0,00
0,04
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Sobradinho – PDAD 2015.



População ocupada segundo o setor de atividade remunerada:

O Quadro 86 apresenta informações referentes à população ocupada segundo o setor de
atividade, conforme declaração da população das áreas de estudo. Como se percebe na
RA de Sobradinho I as principais atividades desenvolvidas são comércio, serviços gerais
e administração pública distrital (com 29,40%, 12,86% e 9,45%, respectivamente). Em
Sobradinho II, as porcentagens mais significativas são o comercio e serviço gerais
representando 32,11% e 11,58% respectivamente.
Quadro 86 – População ocupada segundo o setor de atividade remunerada na AII do Residencial
Sobradinho
Atividade

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Agropecuária

2,36

1,07

Construção Civil

7,87

6,49

Indústria

0,79

0,90

Comércio

29,40

32,11

Empresa Pública Federal

4,20

5,25

Empresa Pública Distrital

4,99

3,45

Administração Pública Federal

8,93

6,40

Administração Pública Distrital

9,45

6,90

Transporte e armazenagem

3,15

2,13

Comunicação e informação

1,57

2,46

Educação

2,10

3,86
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Atividade

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Saúde

2,36

3,61

Serviços domésticos

2,10

6,08

Serviços pessoais

5,25

5,17

Serviços de creditícios e
financeiros

1,57

1,89

Serviços imobiliários

0,79

0,49

Serviços de informática

-

-

Serviços de arte/cultura

-

-

Serviços de esporte e recreativo

-

-

Serviços gerais

12,86

11,58

Administração Pública de Goiás

0,26

0,16

Não sabem
0,00
0,00
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.



Setores mais empregadores:

O Quadro 87 descreve os setores que mais empregam nas áreas de influências. Em
Sobradinho I, os setores que mais empregam são o comércio, seguido dos serviços e
administração pública fato semelhante ao que acontece em Sobradinho II.
Quadro 87 – Os três setores mais empregadores nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II
Localidade

Comércio

Serviços

Administração Pública

Sobradinho I

1º

2º

3º

Sobradinho II
1º
2º
Fonte – Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal, 2012.



3º

Responsáveis pelo domicilio de acordo com o sexo:

O Quadro 88 apresenta informações relacionadas aos responsáveis pelo domicílio de
acordo com o sexo. É possível perceber que todas as áreas em estudo demonstram uma
diferença significativa entre os responsáveis pelo domicilio em relação ao gênero,
havendo uma predominância dos homens, embora haja um maior número de mulheres
em todas as regiões (Quadro 79). Essa diferença é no mínimo 29% em todas as áreas de
estudo.
A região que possui maior diferença entre homens e mulheres como responsáveis pelo
domicílio é a RA de Sobradinho II, onde 70,59% dos responsáveis são homens e 29,41%,
mulheres. A menor diferença é encontrada na RA de Sobradinho, onde 66,29% da chefia
da família são homens e 33,71% são mulheres.
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Quadro 88 – Responsáveis pelo domicílio segundo sexo nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II
Homens
Localidade
Sobradinho I

Mulheres

Total

Número

Percentual
(%)

Número

Percentual
(%)

Número

Percentual (%)

13.860

66,29

7.049

33,71

20.909

100,00

Sobradinho II
20.518
70,59
8.550
29,41
29.068
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Sobradinho – PDAD 2015.



100,00

Renda domiciliar e per capita:

O Quadro 89 mostra a renda domiciliar e per capita das áreas de influência e o Quadro
90 apresenta esses valores em salários mínimos. Neste sentido, é possível perceber que
há certa igualdade social entre as RAs de Sobradinho I e Sobradinho II.
Quadro 89 – Renda domiciliar média mensal e renda per capita média mensal em valores absolutos
Renda

Sobradinho I

Sobradinho II

Domiciliar

5.596,77

5.764,50

Per capita
1775,79
1.732,52
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.
Quadro 90 – Renda média domiciliar e per capita em salários mínimos
Renda

Sobradinho I

Sobradinho II

Domiciliar

7,10

7,32

Per capita

2,25
2,20
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.



Distribuição dos domicílios por classe de renda:

O Quadro 91 apresenta a distribuição dos domicílios por classe de renda. Há uma
predominância da classe “mais de 2 a 5 salários mínimos” nas RAs de Sobradinho I
(29,94%) e Sobradinho II (31,91%). Nota-se dessa forma aproximação entre os
percentuais das classes de renda entre as RAs descritas acima.
Quadro 91 – Distribuição dos domicílios por classe de renda da AII do Residencial Sobradinho
Renda

Sobradinho I(%)

Sobradinho II (%)

Até 1 salário mínimo

7,99

6,58

Mais de 1 a 2 salários mínimos

13,37

16,94

Mais de 2 a 5 salários mínimos

29,94

31,91

Mais de 5 a 10 salários mínimos

24,75

20,39

Mais de 10 a 20 salários mínimos

17,76

15,46

Mais de 20 salários mínimos
6,19
8,72
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.
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População ocupada segundo a RA de trabalho:

O Quadro 92 descreve os principais locais onde a população ocupada das áreas de
influência mais trabalha. É possível perceber que o Plano Piloto é a localidade de trabalho
que suporta significativo quantitativo da população das áreas de estudo. Observa-se
ainda que a maior parte da população (44,86%) ocupada de Sobradinho I trabalha nessa
mesma RA, mostrando um forte polo na área de comércio e serviços. Isto pode
demonstrar ainda que aos poucos vem ocorrendo à descentralização dos empregos na
região central do Distrito Federal. Sobradinho II parece começar a seguir essa tendência,
tendo como a segunda RA de trabalho a própria RA de Sobradinho II.
Quadro 92 – População ocupada segundo a RA de trabalho
Localidade

1a RA em Trabalho (%)

2a RA em Trabalho (%)

3a RA em Trabalho (%)

Sobradinho I

Sobradinho I
(44,86%)

Plano Piloto
(39,31%)

Vários Locais
(6,52%)

Sobradinho II
Plano Piloto (39,41%)
Sobradinho II (23,81%)
Sobradinho I (17,82%)
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.



Domicílios ocupados por condição:

O Quadro 93 apresenta dados relativos aos domicílios urbanos de acordo com sua
condição. Na RA de Sobradinho I predominam-se as residências próprias quitadas ou em
aquisição com 60,72%. Em Sobradinho II, 56,20% são domicílios próprios em terrenos
não regularizados, suscitando um problema fundiário.
Quadro 93 – Domicílios ocupados por condição na AII do Residencial Sobradinho
Condição do Domicílio

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Próprio quitado e em aquisição

60,72

14,76

Próprio em terreno não regularizado

7,57

56,20

Próprio em assentamento

0,57

3,50

Alugados

23,29

11,89

Alugado em terreno não legalizado

0,71

6,88

Alugado em Assentamento

0,00

0,00

Cedido

6,57

2,50

Cedido em terreno não legalizado

0,14

3,75

Cedido em Assentamento

0,00

0,13

Funcional

0,29

0,00

Outros
0,14
0,00
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.

287



Índice de Desenvolvimento Humano – IDH:

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida resumida do
progresso em longo prazo em três dimensões consideradas básicas ao desenvolvimento
humano, são elas: renda, considerando o direito da população usufruir de um padrão de
vida digno; educação, levando em conta o direito de ter acesso ao conhecimento; e
saúde, abordando o direito das pessoas terem uma vida longa e saudável. Este índice
pode variar de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 (um), maior o desenvolvimento
humano do município. Os dados aqui referenciados são do PNUD – Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2013. A classificação das faixas de
desenvolvimento humano municipal está descrita na Figura 103.

Figura 103 – Faixas de desenvolvimento humano municipal.
Fonte – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil14.
Legenda
Faixa de Desenvolvimento Econômico

Classe de IDHM

< 0,499

Muito Baixo

0,500 à 0,599

Baixo

0,600 à 0,699

Médio

0,700 à 0,799

Alto

> 0,800

Muito Alto

Para os casos das cidades em estudo, O Quadro 94 apresenta o IDHM das regiões de
Sobradinho I e Sobradinho I/Sobradinho II, através de pesquisa do Atlas de
desenvolvimento Humano, sendo que a RA de Sobradinho I possui um IDHM de 0,870,
valor classificado como muito alto, conforme descrito na Figura 103. Já quando
analisadas em conjunto o índice vai a 0,801. O IDH Longevidade é mais elevado
encontrado nas duas regiões analisadas, o qual apresenta um valor de 0,868 para
Sobradinho I/Sobradinho II, chegando a 0,915 Sobradinho I. No geral são IDHs positivos,
todavia, pelo exposto nos tópicos anteriores desse estudo socioeconômico, há ajustes e
manutenções a serem feitas em lacunas percebidas, envolvendo educação, trabalho,
renda.

14

Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/>. Acesso em: março de 2017.
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Quadro 94 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da AII do Residencial Sobradinho referente ao
ano de 2010
Regiões

IDHM
Renda

IDHM
Longevidade

IDHM
Educação

IDHM

Sobradinho I

0,868

0,915

0,829

0,870

0,720

0,801

Sobradinho I
0,821
0,868
/Sobradinho II15
Fonte – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil16.

 Infraestrutura urbana:
O Quadro 95 e Quadro 96 apresentam as informações a respeito dos serviços de
infraestrutura das regiões estudadas.
De modo geral, em relação ao abastecimento de água, os percentuais mais elevados
estão vinculados a rede geral de abastecimento fornecida pela concessionária CAESB,
com 96,43% e 89,48%, respectivamente, em Sobradinho I e Sobradinho II.
Quanto ao esgotamento sanitário, as RAs pesquisadas possuem bons índices de
cobertura pela rede geral de esgoto. No caso da RA de Sobradinho I, 11,86% dos
domicílios possuem fossas sépticas, 82,86% estão ligados a rede geral e 5,14% possuem
fossas rudimentares. A RA de Sobradinho II foge a essa condição, apenas 30,79% dos
domicílios tem cobertura pela rede geral de esgoto.
No que concerne ao sistema de coleta de lixo, as RAs de Sobradinho I e II apresentam
bons índices de domicílios contemplados para a coleta seletiva, podendo tais percentuais
serem aumentados. Para tanto, as campanhas de coletivas e precisão nos serviços
necessitam sempre estar no planejamento e na gestão das cidades.
Em relação ao abastecimento de energia elétrica, todas as áreas de estudo possuem
altos percentuais de domicílios ligados a rede geral de energia ofertada pela
concessionária, no caso, a CEB-d.
Quadro 95 – Distribuição de domicílios contemplados com serviços de infraestrutura urbana na AII do
Residencial Sobradinho e no Distrito Federal
Infraestrutura

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Abastecimento de Água
Rede Geral

96,43

89,48

Poço/cisterna

0,00

4,51

Poço artesiano

3,57

6,01

Esgotamento Sanitário
Rede Geral

82,86

30,79

15

Nota: O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil não possui dados exclusivos da RA de Sobradinho II, sendo
esses os dados mais próximos da realidade da área de estudo.
16 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/>. Acesso em: março de 2017.
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Infraestrutura

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Fossa séptica

11,86

51,81

Fossa rudimentar

5,14

17,40

Limpeza Urbana
Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

27,29

34,04

SLU com coleta seletiva

72,57

61,57

Energia Elétrica
Rede Geral
99,86
99,87
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.

A respeito da infraestrutura complementar nas cercanias dos domicílios, as RAs de
Sobradinho I e de Sobradinho II estão bem contempladas pelos serviços públicos
oferecidos, conforme apresentado no Quadro 96. Os percentuais menores dizem respeito
a rede de água pluvial. Boa parte de Sobradinho II surgiu de parcelamentos irregulares, o
que torna essa carência mais evidente, considerando inclusive o dado sobre esgotamento
sanitário que é precário na região. Ao mesmo tempo, a manutenção dessa infraestrutura
não é exatamente com 100% de qualidade.
Quadro 96 – Domicílios ocupados, por infraestrutura urbana nas RAs de Sobradinho I e Sobradinho II
Infraestrutura

Sobradinho I (%)

Sobradinho II (%)

Rua Asfaltada

94,71

89,74

Calçada

89,57

87,23

Meio-fio

90,43

88,11

Iluminação Pública

98,29

97,12

Rede de Água Pluvial
79,14
66,58
Fonte – Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Distrito Federal – PDAD 2015.

 Caracterização dos Equipamentos Públicos Existentes:


Sistema de abastecimento de água:

A identificação das estruturas na ADA, referentes ao abastecimento de água, refletem a
inexistência de redes de abastecimento e demais equipamentos complementares. Por
outro lado, na poligonal da AII foram identificadas estruturas componentes da rede de
abastecimento, segundo SIÁGUA (2013), conforme apresentado no Quadro 97 e
espacializados nas Figura 104 e Figura 105. É uma região conhecida por sua
suscetibilidade ambiental e hídrica. O crescimento urbano deve ser pensado
considerando absolutamente estes fatores. A manutenção de espaços verdes e técnicas
sustentáveis de implementação dessa infraestrutura e outras correlatas são pré-requisitos
fundamentais em se tratando do abastecimento nesta cidade.
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Quadro 97 – Equipamentos referentes ao sistema de abastecimento de água existentes na AII do
Residencial Sobradinho
Equipamento do Sistema de
Abastecimento de Água

AII

Detalhamento

Captação de Água Superficial

Existente

Existência de oito (08) captações
superficiais

Captação de Água Subterrânea

Existente

Existência de cinquenta e uma
(51) captações subterrâneas
Três (03) ETA

Unidades de Tratamento de Água

Existente

Dez (10) UTS
Dezessete (17) UCP

Rede de Abastecimento

Existente

Redes e adutoras implantadas

Reservatório

Existente

-

Elevatória de água bruta

Existente

Existência de seis (06) elevatórias
de água bruta

Captações CAESB
Sistema Sobradinho/Planaltina
17 – Contagem

18 – Paranoazinho

19 – Corguinho

Figura 104 – Bacias hidrográficas das captações utilizadas pela CAESB para abastecimento público. Em
destaque, localização aproximada da AII (elipse vermelha).
Fonte – Sinopse do Sistema de Abastecimento de Água, 2013.
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Áreas Atendidas pela CAESB
Sistema Sobradinho/Planaltina
Linhas de Adução
Sistema Sobradinho/Planaltina

Elevatória
Bruta
Reservatório

de

Água

Estação de Tratamento de Água
Captação

Figura 105 – Sistema produtor de água no Distrito Federal para atendimento urbano. Em destaque,
localização aproximada da AII (elipse azul).
Fonte – Sinopse do Sistema de Abastecimento de Água, 2013.

Foto 71 – Reservatório apoiado 3 na RA de
Sobradinho I.

Foto 72 – Reservatório apoiado 5 na RA de
Sobradinho I.

Segundo SIAGUA (2014) O Sistema Sobradinho/Planaltina produziu, em 2013, uma
vazão média de 717,7 L/s, abastecendo cerca de 12,8% da população atendida do Distrito
Federal. É o terceiro maior sistema produtor da região, representando aproximadamente
9,2% do total da água de abastecimento produzida pela Caesb.
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Por se tratar de região com baixa disponibilidade hídrica e por encontrar-se em franca
expansão populacional, principalmente devido ao aumento acentuado de condomínios
habitacionais de características urbanas, a Caesb tem investido recursos para aumentar a
capacidade de produção de água, flexibilizando ao máximo a operação dos sistemas
existentes.
O Sistema Sobradinho / Planaltina é caracterizado por sua complexidade operacional
devido ao número elevado de captações subterrâneas e reservatórios ali existentes.
Suas 8 captações superficiais abastecem as seguintes áreas: as captações
Paranoazinho, Contagem e parte da captação do Corguinho abastecem as RAs de
Sobradinho I e II; a captação Córrego Quinze abastece o Vale do Amanhecer; e as
captações Mestre D´Armas, Pipiripau, Fumal e Brejinho abastecem Planaltina e
complementam o abastecimento do Arapoanga e de Sobradinho I. O abastecimento
dessas áreas é complementado por 70 captações subterrâneas (poços).
A captação Pipiripau (a maior deste sistema) entrou em operação em agosto de 2000,
apresentando produção média mensal de 176,7 L/s, em 2013. A Estação de Tratamento
Pipiripau (ETA.PIP.001) trata as águas do Pipiripau, Fumal e Brejinho.
A Estação de Tratamento Vale do Amanhecer (ETA VAM.001) trata a água da Captação
Quinze e a Estação de Tratamento Planaltina trata das capitações Corguinho e Mestre
D´Armas.
No ano de 2013 entrou em operação a Estação de Tratamento Sobradinho, também
chamada de ETA Contagem, que trata as águas provenientes das captações Contagem e
Paranoazinho.
Este sistema possui 11 reservatórios apoiados e 70 reservatórios elevados, que totalizam
uma capacidade de reservação de 37.287 m³ (exceto unidades desativadas). Das águas
subterrâneas, é realizado o processo de desinfecção.


Sistema de esgotamento sanitário doméstico:

Tendo em vista o sistema de esgotamento sanitário, na área do empreendimento não
consta interferência com rede de esgoto existente, no entanto, essas redes existem nas
imediações, conforme exposto no Relatório Técnico EPRC – 17/008 – EPR/EPRCCAESB (Volume IV). Conforme SIESG (2014), ao que tange à AII, a RA de Sobradinho I
possui sistema de esgotamento sanitário constituído por rede coletora, interceptor,
estação elevatória, recalque em rede, ETE e emissário. O Quadro 98 exemplifica as
estruturas existentes, enquanto a Figura 106 apresenta as respectivas localizações.
Todavia, a coleta e tratamento de esgoto se fazem necessários em qualquer
empreendimento urbano, de maior ou menor densidade nesta região, seja por ser uma
região de captação de água subterrânea, por característica de relevo e pelas bacias de
drenagem existentes que, rigorosamente, deveriam manter-se sem poluição hídrica.
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Quadro 98 – Equipamentos referentes ao sistema de esgotamento sanitário existentes na AII do
Residencial Sobradinho
Equipamento do Sistema de
Esgotamento Sanitário

AII

Detalhamento

Rede de Esgotamento
Sanitário

Existente

-

Estação Elevatória de Esgoto

Existente

Existência de três (03) estações
elevatórias de esgoto.

Estação de Tratamento de
Esgoto

Existente

Uma (01)

Estação Elevatória de Esgoto (EEE)
Existente

Em projeto

38 – EBB Expansão Sobradinho
40 – EBB Sobradinho II
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Existente
77 – ETE Sobradinho
Figura 106 – Mapa de localização das ETEs e EEBs do Distrito Federal. Em destaque, localização
aproximada da AII (elipse vermelha).
Fonte – Sinopse do Sistema de Esgotamento Sanitário, 2014.
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Foto 73 – Estação de Tratamento de Esgotos de
Sobradinho.



Foto 74 – Estruturas da Estação de Tratamento de
Esgotos de Sobradinho.

Sistema de drenagem pluvial:

Tendo em vista o sistema de drenagem pluvial, na área do empreendimento não consta
interferência com rede de drenagem pluvial existente, desse modo, essas redes não
existem na poligonal de estudo, conforme informado por meio do Ofício nº 133/2016 –
PRES-NOVACAP (Volume IV). No entanto, como observado in loco, existe sistema de
drenagem pluvial implantado tanto da AID como na AII (Foto 75 e Foto 76).

Foto 75 – Bueiro do sistema de drenagem pluvial na
RA de Sobradinho II.

Foto 76 – Bueiro e Ponto de Verificação na RA de
Sobradinho II.
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Sistema de coleta de resíduos sólidos:

Por meio do Ofício nº 278/2017-DIGER/SLU (Volume IV) a SLU, em resposta quanto a
capacidade de atendimento ao projeto urbanístico de parcelamento de solo denominado
Residencial Sobradinho informa que por se tratar de projeto de regularização a coleta e
transporte dos resíduos sólidos urbano, (lixo) gerados pelas edificações do sistema,
deverá se limitar a que favoreça a realização contínua das coletas domiciliares e seletiva
em vias e logradouros públicos (sistema viário pavimentado e nas dimensões
adequadas), não impedindo a manobra dos caminhões compactadores (15 a 21m3) e
observando as normativas existentes.
A pesquisa de campo identificou em alguns pontos das RAs de Sobradinho, serviços de
coleta de lixo, conforme Foto 77 e Foto 78.

Foto 77 – Coleta de lixo em Sobradinho II.



Foto 78 – Limpeza urbana em Sobradinho I

Sistema de energia elétrica:

Ao que se refere à infraestrutura elétrica, por meio da Carta nº 017/2016 – SEG/CEB
(Volume IV), a CEB pondera que há interferências de trechos de redes de distribuição
pública urbanas de iluminação pública na área do empreendimento. Abaixo alguns
exemplos da rede instalada na AII do empreendimento (Foto 79 e Foto 80).
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Foto 79 – Linhas de distribuição e iluminação
pública na RA de Sobradinho I.



Foto 80 – Linhas de distribuição e iluminação
pública na RA de Sobradinho II.

Serviços de telecomunicação:

Por meio da Carta nº 017/2016 (Volume IV), a OI afirma haver interferências de rede
telefônica na área do empreendimento, bem como informa existir a viabilidade técnica de
atendimento dessa empresa ao futuro parcelamento.
 Caracterização dos Equipamentos Públicos Projetados:
Para a área do empreendimento objeto do presente estudo foi delineado a concepção dos
projetos dos referidos equipamentos os quais se encontram no capítulo de infraestrutura
desse trabalho.
 Caracterização Quanti/Qualitativa dos Equipamentos Públicos Comunitários:
Por meio do Ofício nº 102/2017 – GAB/RA-V (Volume IV), a Administração Regional
informou o quantitativo, nome, endereço e coordenadas dos equipamentos públicos
comunitários – EPC, relacionados ao Esporte, Lazer, Cultura, Turismo e Saúde
implantados na RA de Sobradinho I.
A Administração Regional de Sobradinho II informou o quantitativo dos EPCs
supracitados, por meio do Ofício nº 85/2017 – COEX/RA-XXVI (Volume IV), além
daqueles relacionados ao turismo e lazer.
 Existentes:
Esse item refere-se à caracterização dos EPCs existentes na AII, por meio da compilação
de dados disponibilizados nos sítios eletrônicos das Secretarias de Estado do Distrito
Federal, vistorias in loco, consultas junto às Administrações Regionais e órgãos
competentes.
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Educação:

Os equipamentos de educação existentes na RA de Sobradinho I são apresentados no
Volume IV, conforme Ofício nº 102/2007 – GAB/RA V, e compreendem: 23 escolas
públicas e 03 (três) particulares conveniadas.
Em Sobradinho II, os equipamentos de educação existentes, segundo Ofício nº 85/2017 –
COEX/RA XXVI (Volume IV), são: 08 (oito) escolas públicas; 03 (três) particulares e 01
(um) Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC.

Foto 81 – Centro Educacional - 02 na RA de
Sobradinho II.



Foto 82 – Centro de Atenção Integral à Criança e ao
Adolescente - CAIC Julia Kubistchek na RA de
Sobradinho II.

Saúde:

Os equipamentos de saúde existentes na AII estão apresentados no Volume IV,
conforme Ofício nº 102/2007 – GAB/RA V e Ofício nº 85/2017 – COEX/RA XXVI, e se
referem a 01 (um) hospital regional (Foto 83), 02 (dois) centros de saúde; 01 (um) centro
de atenção psicossocial álcool e drogas (CAPS); 01 (um) centro de saúde; 01 (uma)
unidade de pronto atendimento – UPA e 01 clínica da família (www.saude.df.gov.br) para
a RA de Sobradinho I. Em Sobradinho II Os equipamentos existentes são: 01 (um) centro
de saúde e 01 (uma) Unidade de Pronto Atendimento – UPA (Foto 84).
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Foto 83 – Hospital Regional de Sobradinho I.



Foto 84 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA

Segurança:

Os equipamentos de segurança pública existentes na AII estão apresentados no Volume
IV, segundo o Ofício nº 102/2007 – GAB/RA V e Ofício nº 85/2017 – COEX/RA XXVI. Em
Sobradinho I, perfazem um total de 05 (cinco), distribuídos da seguinte forma: 01 (um)
grupamento militar dos bombeiros (Foto 87); 01 (um) batalhão da polícia militar (Foto 85
e Foto 88); 01 (uma) delegacia da polícia civil (Foto 86) (www.ssp.df.gov.br) e 01 (um)
posto comunitário de segurança. Já em Sobradinho II existem apenas 02 (dois)
equipamentos de segurança pública distribuídos em: 01 (um) posto policial e 01 (um)
grupamento da policia civil.

Foto 85 – 13º Batalhão de Polícia Militar.

Foto 86 – 13ª Delegacia de Polícia.
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Foto 87 – 22º Grupamento de Bombeiro Militar.



Foto 88 – 13º Batalhão de Polícia Militar.

Turismo, esporte, lazer e cultura:

Através do Ofício nº 102/2017 – GAB/RA-V (Volume IV), a Administração Regional de
Sobradinho I informou que apresenta: 21 quadras poliesportivas (Foto 89); 01 (um)
campo de material sintético; 02 (dois) campos de terra batida; 01 (um) quadra de areia; 04
(quatro) parques infantis; 10 praças; 02 Pontos de Encontro Comunitário – PEC. Além
disso, possui 01 (uma) galeria de arte e 02 (dois) parques ecológicos.
Por meio do Ofício nº 85/2017 – COEX/RA-XXVI (Volume IV), a Administração Regional
de Sobradinho II esclarece que há: 01 (uma) quadra poliesportiva; 01 (um) aparelho de
ginástica, 01 (um) campo de grama sintético; 01 (um) PEC; 01 (um) campo de terra e 01
(um) parque infantil (Foto 90).

Foto 89 – Parque Infantil na RA de Sobradinho II.

Foto 90 – Quadra
Sobradinho I.

poliesportiva

na

RA

de

300



Grupos, associações e movimentos comunitários:

Através do Ofício nº 102/2017 – GAB/RA-V (Volume IV) foi informado a existência, na RA
de Sobradinho I, de 18 entidades, divididas entre grupos, associações e movimentos
comunitários. Foi observado grande variedade entre suas formas de atuações:
Associação de saúde e artesãos; Liga desportiva, ligadas ao patrimônio cultural a
exemplo o Bumba meu Boi (Boi do seu Teodoro), vinculadas a igreja, entre outras.


Assistência social:

Os equipamentos de assistência social na RA de Sobradinho II estão representados por
01 (um) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Foto 91) e 01 (uma) unidade
do conselho tutelar (Foto 92). Não foram informados equipamentos de assistência social
pelo Ofício emitido pela Administração Regional de Sobradinho I., porém foram
identificados em campo os seguintes equipamentos de assistência social na RA
Sobradinho I, Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Convivência – COSE e Conselho
Tutelar.

Foto 91 – Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS em Sobradinho II.

Foto 92 – Conselho Tutelar de Sobradinho II

 Projetados:
Para a área do empreendimento objeto do presente estudo foi delineado a concepção dos
projetos dos EPCs os quais se encontram no capítulo de caracterização do
empreendimento desse trabalho.
5.3.2. Caracterização Geral dos Aspectos Socioeconômicos da AID
A caracterização da Área de Influência Direta – AID foi executada a partir de visitas a
campo e aplicação de questionários entre os moradores para coleta de percepção geral
acerca da região habitada e análise espacial, com uso de técnicas de geoprocessamento.
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 Método usado para aplicação dos questionários:
A pesquisa contemplou a realização de entrevistas a comunidade lindeira à ADA,
especificamente em parte da AID. Dessa forma, coletaram-se dados primários, para
complementar à pesquisa secundária na AII.
As justificativas para levantamento desses dados primeiros são corroboradas por
diferentes autores na literatura. Para Gil (2008) a entrevista pode ser definida “como a
técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam
perguntas com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”.
Para Selltiz (1967), a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações
acerca do que as pessoas sabem, creem, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes (SELLTIZ, 1967 apud GIL,
2008).
Esse modelo de investigação exploratória a ser utilizado consiste na observação
participante orientada pela aplicação de questionário com perguntas semiestruturadas a
serem respondidas pelo entrevistado. Para organizar o questionário foi utilizada, como
alicerce, a definição de Triviños (1987), que o caracteriza como um instrumento “que parte
de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à
pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas
hipóteses que vão surgindo”.
Na AID foram aplicados 52 questionários (Foto 93 e Foto 94) nos dias 19 e 20 de janeiro
de 2017, distribuídos de forma aleatória. Os questionários aplicados não têm como
finalidade gerar dados estatísticos, mas sim, caracterizar, de forma sucinta, a população
da AID, demostrar sua percepção em relação aos serviços públicos prestados e
demostrar suas expectativas frente ao parcelamento de solo urbano de interesse social
Residencial Sobradinho.
O questionário contempla quatro aspectos relevantes para o estudo, assim distribuídas:
1º) dados do entrevistado (nome, sexo, cor/raça e escolaridade); 2º) dados populacionais
(condição de uso do imóvel, numero de ocupantes na residência, faixa etária dos
moradores, renda familiar, existência de portadores de deficiência e tempo de residência
no distrito federal; 3º) questiona os entrevistados quanto a satisfação com relação à
infraestrutura/serviços públicos (abastecimento de água, esgoto sanitário, rede de
drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo / limpeza urbana,
transporte público, hospital / posto de saúde, policia / bombeiros, escolas públicas e
telefonia pública) e 4º) os entrevistados puderam descrever os aspectos positivos e
negativos da implantação do Residencial Sobradinho.
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Foto 93 – Entrevista com moradora.

Foto 94 – Entrevista com morador.

A Figura 107 apresenta a espacialização da pesquisa, demarcando exatamente os lotes
em que pessoas foram entrevistadas. Procurou-se tomar uma região que abrangesse o
universo de vizinhança ao empreendimento, sendo os questionários aplicado metade em
Sobradinho I e a outra metade em Sobradinho II. As informações foram levantas
exclusivamente na área urbana das duas cidades.
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Figura 107 – Distribuição espacial dos questionários na AID do Residencial Sobradinho



Perguntas fechadas



Dados dos entrevistados:

Para caracterização do universo dos entrevistados foram realizadas três questões
básicas: sexo, cor/raça e escolaridade, faixa etária.


Gênero dos entrevistados:

O Quadro 99 apresenta os dados levantados na AID segundo sexo, as opções do
questionário foram: “masculino, feminino e não declarado”.
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Quadro 99 – População urbana segundo sexo
Sexo

Quantidade

Percentual (%)

Masculino

27

52

Feminino

25

48

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 108, observou-se que 52% das pessoas
entrevistadas declararam ser do sexo masculino, os 48% restante declararam sexo
feminino, caracterizando uma igualdade na distribuição da população segundo sexo na
AID.

Figura 108 – Distribuição percentual da população urbana segundo sexo em parte da AID do Residencial
Sobradinho.

A Figura 109 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à população urbana segundo sexo, demonstrando certo equilíbrio no
processo de verificação ao se coletar opiniões de ambos os gêneros.
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Figura 109 – Espacialização da população urbana segundo sexo em parte da AID do Residencial
Sobradinho.



Cor/raça dos entrevistados:

O Quadro 100 apresenta os dados levantados na AID da população urbana segundo
cor/raça, as opções do questionário foram: “branca, indígena, negra/preta, parda e não
declarado”.
Quadro 100 – População urbana segundo cor/raça
Cor/Raça

Quantidade

Percentual (%)

Branca

20

38

Indígena

1

2

Negra/Preta

6

12

Parda

24

46

Não Declarado

1

2

Total

52

100
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Conforme o gráfico apresentado na Figura 110, verificou-se que 46% das pessoas
entrevistadas se declararam pardas, 38% brancas, 12% negras, 2% indígenas e 2% não
declararam. Caracterizando uma grande diferença na distribuição racial dentro da AID
onde pessoas brancas e pardas são quase que a totalidade da população.

Figura 110 – Distribuição percentual da população urbana segundo cor/raça em parte da AID do
Residencial Sobradinho.

A Figura 111 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à população urbana segundo cor/raça.
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Figura 111 – Espacialização da população urbana segundo cor/raça em parte da AID do Residencial
Sobradinho.



Renda familiar

O Quadro 101 apresenta os dados levantados na AID sobre a renda familiar, as opções
do questionário foram: “não possui renda, até 1 salário, entre 1 e 2 salários, entre 2 e 3
salários, entre 3 e 5 salários, entre 5 e 12 salários, acima de 12 Salários e não declarado”.
O valor do salario mínimo considerado na pesquisa foi de R$ 937,00 (novecentos e trinta
e sete reais).
Quadro 101 – Renda familiar
Renda Familiar

Quantidade

Percentual (%)

Não possui renda

1

2

Até 1 salário

6

12

Entre 1 e 2 Salários

10

19

Entre 2 e 3 Salários

2

4
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Renda Familiar

Quantidade

Percentual (%)

Entre 3 e 5 Salários

9

17

Entre 5 e 12 Salários

7

13

Acima de 12 Salários

1

2

Não Declarado

16

31

Total

52

100

O gráfico apresentado na Figura 112, apresenta que 31% dos entrevistados não
quiseram declarar sua renda familiar. Apenas 2% das pessoas não possuem renda, assim
como 2% da população possuem renda superior a 12 salários. Declararam renda entre 2
e 3 salários 4% do total.

Figura 112 – Distribuição percentual da faixa etária dos moradores em parte da AID do Residencial
Sobradinho.

A Figura 113 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à renda familiar.
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Figura 113 – Espacialização da renda familiar em parte da AID do Residencial Sobradinho.



Escolaridade dos entrevistados:

O Quadro 102 apresenta os dados levantados na AID da população urbana segundo
escolaridade, as opções do questionário foram: “menos que a 4ª série primária ou 5° ano
fundamental, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio
incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo
e não declarado”.
Quadro 102 – População urbana segundo escolaridade
Escolaridade

Quantidade

Percentual (%)

Menos que a 4ª série primária ou 5°ano fundamental

18

34

Ensino Fundamental Incompleto

4

8

Ensino Fundamental Completo

2

4

Ensino Médio Incompleto

2

4

Ensino Médio Completo

16

31
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Escolaridade

Quantidade

Percentual (%)

Ensino Superior Incompleto

3

6

Ensino Superior Completo

7

13

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 114 verificou-se a baixa escolaridade da
população, onde 50% dos entrevistados informaram que tem escolaridade inferior ao
ensino médio completo e apenas 13% concluíram o ensino superior.

Figura 114 – Distribuição percentual da população urbana segundo escolaridade em parte da AID do
Residencial Sobradinho.

A Figura 115 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à população urbana segundo escolaridade.
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Figura 115 – Espacialização da população urbana segundo escolaridade em parte da AID do Residencial
Sobradinho.



Faixa etária dos moradores:

O Quadro 103 apresenta os dados levantados na AID sobre a faixa etária dos moradores,
nesse caso cada entrevistado poderia responder mais de uma opção para caracterizar
sua família, o que na pratica inviabiliza a análise espacial e de porcentagem demostradas
nos itens anteriores, então neste caso os dados serão demostrado pelo número de
entrevistados que selecionou cada opção, que segundo o questionário foram: “0 a 6 anos,
7 a 15 anos, 16 a 18 anos, 19 a 25 anos, 26 a 59 anos, mais de 60 anos e não
declarado”.
Quadro 103 – Faixa etária dos moradores
Faixa Etária

Quantidade

0 a 6 anos

11

7 a 15 anos

7

16 a 18 anos

4
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Faixa Etária

Quantidade

19 a 25 anos

6

26 a 59 anos

41

Mais de 60 anos

20

Total

52

No gráfico apresentado na Figura 116 demonstra que a maior parte dos entrevistados
possuem moradores em suas residências entre 26 a 59 anos, faixa etária mais
economicamente ativa, seguido de moradores com mais de 60 anos, fase relativa ao final
da vida profissional.

Figura 116 – Valores absolutos da faixa etária dos moradores em parte da AID do Residencial Sobradinho.



Dados populacionais:

Para atendimento desse item, o questionário aplicado solicitou aos entrevistados que
informassem a condição do imóvel; números de ocupantes na residência; renda familiar;
existência de portadores de deficiência na residência e o tempo de residência no DF. Os
resultados dessa parte das entrevistas estão demonstrados a seguir.


Condições de uso do imóvel:

O Quadro 104 apresenta os dados levantados na AID sobre as condições de uso do
imóvel, as opções do questionário foram: “alugado, arrendado/cedido, próprio e não
declarado”.
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Quadro 104 – Condições de uso do imóvel
Condições de Uso do Imóvel

Quantidade

Percentual (%)

Alugado

11

21

Arrendado/Cedido

2

4

Próprio

39

75

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 117 constatou-se que grande quantidade de
moradores com imóveis próprios (75%), enquanto 21% dos entrevistados alugam imóveis
e os 4% dos imóveis foram considerados cedidos. Estes localizados na parte da AID que
está na RA Sobradinho I.

Figura 117 – Distribuição percentual das condições de uso do imóvel em parte da AID do Residencial
Sobradinho.

A Figura 118 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto às condições de uso do imóvel.
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Figura 118 – Espacialização das condições do imóvel em parte da AID do Residencial Sobradinho.



Número de ocupantes na residência:

O Quadro 105 apresenta os dados levantados na AID sobre o número de ocupantes na
residência, as opções do questionário foram “1, 2, 3, 4 ou mais e não declarado”.
Quadro 105 – Número de ocupantes na residência
Nº de Ocupantes na Residência

Quantidade

Percentual (%)

1

5

10

2

9

17

3

10

19

4 ou mais

28

54

Total

52

100
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No gráfico apresentado, Figura 119, destaca-se o grande percentual de entrevistados que
possuem 4 ou mais ocupantes na residência (54%), demostrando um ambiente de
famílias numerosas na AID.

Figura 119 – Distribuição percentual do número de ocupantes na residência em parte da AID do
Residencial Sobradinho.

A Figura 120 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto ao número de ocupantes na residência.
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Figura 120 – Espacialização do número de ocupantes na residência em parte da AID do Residencial
Sobradinho.



Portadores de deficiência na residência:

O Quadro 106 apresenta os dados levantados na AID sobre existência de portadores de
deficiência na residência, as opções do questionário foram: “sim (tem portador de
deficiência na residência), não (não tem portador de deficiência na residência) e não
declarado”.
Quadro 106 – Portadores de deficiência na residência
Portadores de Deficiência na Residência

Quantidade

Percentual (%)

Sim

4

8

Não

48

92

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 121 verificou-se que 8% dos entrevistados
declararam que possuem pessoas portadoras de deficiência física em suas residências.
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Figura 121 – Distribuição percentual da existência dos portadores de deficiência em parte da AID do
Residencial Sobradinho.

A Figura 122 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à existência de portadores de deficiência na residência.
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Figura 122 – Espacialização da existência dos portadores de deficiência em parte da AID do Residencial
Sobradinho.



Tempo de residência no Distrito Federal:

O Quadro 107 apresenta os dados levantados na AID sobre o tempo de residência no
Distrito Federal, as opções do questionário foram: “menos de 5 anos, entre 5 e 10 anos,
mais de 10 anos e não declarado”.
Quadro 107 – Tempo de residência no Distrito Federal
Tempo de Residência no Distrito Federal

Quantidade

Percentual (%)

Menos de 5 anos

1

2

Entre 5 e 10 anos

1

2

Mais de 10 anos

50

96

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 123 verificou-se que 96% dos entrevistados
declararam que residem a mais de 10 anos no Distrito Federal. Vale ressaltar que residir
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no mínimo 10 anos no Distrito Federal é um dos critérios para inscrição no Programa
“Habita Brasília”.

Figura 123 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente ao tempo de residência dos portadores de deficiência.

A Figura 124 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto o tempo de residência no Distrito Federal.
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Figura 124 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente ao
tempo de residência dos portadores de deficiência.



Avaliação da infraestrutura e serviços públicos:

Para atendimento desse item o questionário aplicado solicitou que os entrevistados
avaliassem a infraestrutura e serviços públicos, são esses, abastecimento de água,
esgoto sanitário, rede de drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, coleta de
lixo/limpeza urbana, transporte público, hospital/posto de saúde, policia/bombeiro, escolas
públicas e telefonia pública. O resultado dessa parte das entrevistas é demonstrado a
seguir.


Abastecimento de água:

O Quadro 108 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação do abastecimento
de água, as opções do questionário foram “satisfatório, não satisfatório e não declarado”.
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Quadro 108 – Abastecimento de água
Abastecimento de água

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

48

92

Não Satisfatório

4

8

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 125 verificou-se um alto índice de satisfação
em relação ao abastecimento de água que chegou a um percentual de 92% de
aprovação.

Figura 125 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de abastecimento de água existente.

A Figura 126 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação do abastecimento de água.
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Figura 126 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do sistema de abastecimento de água existente.



Esgoto sanitário:

O Quadro 109 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação do sistema de
esgotamento sanitário, as opções do questionário foram: “satisfatório, não satisfatório e
não declarado”.
Quadro 109 – Esgoto sanitário
Esgoto Sanitário

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

34

65

Não Satisfatório

18

35

Total

52

100
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Conforme o gráfico apresentado Figura 127 na verificou-se 65% de satisfação em relação
à infraestrutura de esgotamento sanitário, mas 35% das pessoas entrevistadas
consideraram não satisfatório. Ressaltando que essa totalidade dos insatisfeitos são
residentes na parte da AID localizada na RA de Sobradinho II.

Figura 127 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de esgotamento sanitário existente.

A Figura 128 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação do sistema de esgotamento sanitário, verifica-se que a
totalidade dos entrevistados que responderam que não estão satisfeitos com sistema de
esgotamento sanitário, são residentes na parte da AID localizada na RA de Sobradinho II.
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Figura 128 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do sistema de esgotamento sanitário existente.



Rede de drenagem pluvial:

O Quadro 110 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação do sistema de rede
de drenagem pluvial, as opções foram “satisfatório, não satisfatório e não declarado”.
Quadro 110 – Rede de drenagem pluvial
Rede de Drenagem Pluvial

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

38

73

Não Satisfatório

14

27

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 129 verificou-se 73% de satisfação em relação
a rede de drenagem pluvial, mas 27% das pessoas entrevistadas consideraram não
satisfatório e a totalidade dos insatisfeitos são residentes na parte da AID localizada na
RA de Sobradinho II.
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Figura 129 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de drenagem de águas pluviais existente.

A Figura 130 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação da rede de drenagem pluvial, verifica-se que a totalidade dos
entrevistados que responderam que não estão satisfeitos com a rede de drenagem
pluvial, são residentes na parte da AID localizada na RA de Sobradinho II.
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Figura 130 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do sistema de drenagem de águas pluviais existente.



Energia Elétrica:

O Quadro 111 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação do sistema de
energia elétrica, as opções do questionário foram: “satisfatório, não satisfatório e não
declarado”.
Quadro 111 – Energia elétrica
Energia Elétrica

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

48

92

Não Satisfatório

4

8

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 131 verificou-se um alto índice de satisfação
em relação rede distribuição de energia elétrica com percentual de 92% de aprovação.
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Somente 8% das pessoas entrevistadas consideraram não satisfatório e a totalidade dos
insatisfeitos são residentes na parte da AID localizada na RA de Sobradinho II.

Figura 131 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de energia elétrica existente.

A Figura 132 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação do sistema de distribuição de energia elétrica, verifica-se
que os 8% dos entrevistados insatisfeitos são residentes na parte da AID localizada na
RA de Sobradinho II.
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Figura 132 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do sistema de energia elétrica existente.



Iluminação pública:

O Quadro 112 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação do sistema de
iluminação pública, as opções do questionário foram: “satisfatório, não satisfatório e não
declarado”.
Quadro 112 – Iluminação pública
Iluminação Pública

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

42

81

Não Satisfatório

10

19

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 133 verificou-se 81% de satisfação em relação
ao sistema de iluminação pública, mas 19% das pessoas entrevistadas consideraram não
satisfatório.
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Figura 133 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do sistema de iluminação pública existente.

A Figura 134 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação do sistema de iluminação pública.
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Figura 134 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do sistema de iluminação pública existente.



Coleta de lixo/limpeza urbana:

O Quadro 113 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação dos serviços de
coleta de lixo/limpeza urbana, as opções do questionário foram: “satisfatório, não
satisfatório e não declarado”.
Quadro 113 – Coleta de lixo/Limpeza urbana
Coleta de lixo/Limpeza urbana

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

47

90

Não Satisfatório

3

6

Não Declarado

2

4

Total

52

100
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Conforme o gráfico apresentado na Figura 135 verificou-se um alto índice de satisfação
em relação serviços de coleta de lixo/limpeza urbana com percentual de 90% de
aprovação, 4% não declararam (não responderam), somente 6% das pessoas
entrevistadas consideraram não satisfatório e a totalidade dos insatisfeitos são residentes
na parte da AID localizada na RA de Sobradinho II.

Figura 135 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do serviço de limpeza urbana existente.

A Figura 136 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação do serviço de coleta de lixo/limpeza urbana, verifica-se que
os 6% dos entrevistados insatisfeitos são residentes na parte da AID localizada na RA de
Sobradinho II.
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Figura 136 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do serviço de limpeza urbana existente.



Transporte público:

O Quadro 114 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação dos serviços de
Transporte público, as opções do questionário foram: “satisfatório, não satisfatório e não
declarado”.
Quadro 114 – Transporte público
Transporte Público

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

15

29

Não Satisfatório

28

54

Não Declarado

9

17

Total

52

100
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Conforme o gráfico apresentado na Figura 137 verificou-se que a maior parte dos
entrevistados 54% não estão satisfeitos em relação ao serviço de transporte público, 29%
declararam estarem satisfeitos e 17% não declararam (esses informaram que não são
usuários do transporte público).

Figura 137 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação do serviço de transporte público existente.

A Figura 138 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto ao serviço de transporte público na região.
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Figura 138 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação do serviço de transporte público existente.



Saúde pública (hospital/posto de saúde):

O Quadro 115 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação dos serviços de
saúde pública (hospital/posto de saúde), as opções do questionário foram: “satisfatório,
não satisfatório e não declarado”.
Quadro 115 – Saúde pública (hospital/posto de saúde)
Hospital/Posto de saúde

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

13

25

Não Satisfatório

31

60

Não Declarado

8

15

Total

52

100
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Conforme o gráfico apresentado na Figura 139 verificou-se que a maior parte dos
entrevistados (60%) não estão satisfeitos em relação ao serviço de saúde pública
(hospital/posto de saúde), 25% declararam estarem satisfeitos e 15% não declararam
(esses informaram que não são usuários dos serviços públicos de saúde).

Figura 139 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de saúde pública existentes.

A Figura 140 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto ao serviço de saúde pública (hospital/posto de saúde).
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Figura 140 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação dos serviços de saúde pública existentes.



Segurança pública (policia/bombeiro)

O Quadro 116 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação dos serviços de
segurança pública (policia/bombeiro), as opções do questionário foram: “satisfatório, não
satisfatório e não declarado”.
Quadro 116 – Segurança pública (polícia/bombeiro)
Policia/Bombeiro

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

32

61

Não Satisfatório

17

33

Não Declarado

3

6

Total

52

100
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Conforme o gráfico apresentado na Figura 142 verificou-se um alto índice de satisfação
em relação serviços de segurança pública (policia/bombeiro) com percentual de 61% de
aprovação, 6% não declararam (não responderam), 33% das pessoas entrevistadas
consideraram não satisfatório (esses entrevistados enfatizaram que sua insatisfação era
direcionada a polícia, e não ao corpo de bombeiros).

Figura 141 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de segurança pública existentes.

A Figura 142 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto aos serviços de segurança pública (polícia/bombeiro).
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Figura 142 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação dos serviços de segurança pública existentes.



Escolas públicas:

O Quadro 117 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação dos serviços
quanto a escolas públicas, as opções do questionário foram “satisfatório, não satisfatório
e não declarado”.
Quadro 117 – Escolas públicas
Escolas Públicas

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

37

71

Não Satisfatório

7

14

Não Declarado

8

15

Total

52

100
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A Figura 143 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto à avaliação das escolas públicas, verifica-se que os 14% dos
entrevistados insatisfeitos são residentes na parte da AID localizada na RA de Sobradinho
II.

Figura 143 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação dos serviços de escolas públicas existentes.

Conforme o gráfico apresentado na Figura 144 verificou-se que a maior parte dos
entrevistados 71% estão satisfeitos em relação às escolas públicas, 14% declararam
estarem insatisfeitos e 15% não declararam (esses informaram que não são usuários das
escolas públicas).
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Figura 144 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de escolas públicas existentes.



Telefonia pública:

O Quadro 118 apresenta os dados levantados na AID sobre avaliação dos serviços
quanto à telefonia pública, as opções do questionário foram: “satisfatório, não satisfatório
e não declarado”.
Quadro 118 – Telefonia pública
Telefonia Pública

Quantidade

Percentual (%)

Satisfatório

33

63

Não Satisfatório

13

25

Não Declarado

6

12

Total

52

100

Conforme o gráfico apresentado na Figura 145 verificou-se que a maior parte dos
entrevistados 63% estão satisfeitos em relação telefonia pública, 25% declararam estarem
insatisfeitos e 12% Não declararam (esses informaram que não são usuários de telefonia
pública).
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Figura 145 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho,
referente à satisfação dos serviços de telefonia pública existentes.

A Figura 146 apresenta a distribuição espacial das entrevistas e o seu respectivo
resultado quanto ao serviço de telefonia pública.
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Figura 146 – Espacialização dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, referente à
satisfação dos serviços de telefonia pública existentes.

 Perguntas Abertas:
As perguntas abertas foram feitas para demostrar a expectativas dos entrevistados frente
ao parcelamento de solo Residencial Sobradinho. Os entrevistados foram questionados
sobre quais os impactos positivos e quais os impactos negativos podem ocorrer com a
implantação do empreendimento.
 Impactos positivos à implantação do Residencial Sobradinho podem trazer para a
região
Segundo o Quadro 119 e a Figura 147, 67% dos entrevistados apontaram impactos
positivos à implantação do Residencial Sobradinho, o restante (33%) não souberam ou
não quiseram opinar sobre o assunto.
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Quadro 119 – Adesão às perguntas abertas (impactos positivos)
Impactos Positivos

Quantidade

Percentual (%)

Responderam

36

67

Não Responderam

16

33

Total

52

100

Figura 147 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, que
responderam sobre os impactos positivos provenientes da construção do Residencial Sobradinho na
região.

O Quadro 120 demostra de forma simplificada os impactos positivos a implantação do
empreendimento explanado pelos entrevistados. Vale ressaltar que cada pessoa que
respondeu as perguntas abertas sobre os possíveis impactos positivos teve a liberdade
de apontar de forma ilimitada sua opinião sobre os possíveis impactos positivos
decorrentes da implantação do Residencial Sobradinho, ou seja, uma mesma pessoa
pode ter apontado um ou mais impactos positivos.
Quadro 120 – Tipos de impactos positivos à implantação do Residencial Sobradinho
Impactos Positivos à implantação do Empreendimento

Quantidade

Aumento da oferta habitacional

13

Melhora na segurança pública

5

Redução nos valores dos alugueis

2

Geração de emprego e renda

6

Crescimento do comercio local

11
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Impactos Positivos à implantação do Empreendimento

Quantidade

Melhoria nos serviços de saúde

4

Melhora na infraestrutura dos bairros vizinhos

3

Desenvolvimento econômico da região

3

Novos locais para pratica esportiva

1

Novos serviços públicos

1

Total

49

Entre as repostas apresentadas no Quadro 120, destacam-se o aumento da oferta
habitacional citada por 13 pessoas, crescimento do comercio citado por 11 pessoas e a
geração de emprego e renda citada por 6 pessoas.
 Impactos negativos à implantação do Residencial Sobradinho podem trazer para a
região
Segundo o Quadro 121 e a Figura 148, 65% dos entrevistados apontaram impactos
negativos à implantação do Residencial Sobradinho, o restante 35% não souberam ou
não quiseram opinar sobre o assunto.
Quadro 121 – Adesão às perguntas abertas (impactos negativos)
Impactos Negativo

Quantidade

Percentual (%)

Responderam

34

65

Não Responderam

18

35

Total

52

100
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Figura 148 – Distribuição percentual dos entrevistados, em parte da AID do Residencial Sobradinho, que
responderam sobre os impactos negativos provenientes da construção do Residencial Sobradinho na
região.

O Quadro 122 demostra de forma simplificada os impactos negativos a implantação do
empreendimento explanado pelos entrevistados. Vale ressaltar que cada pessoa que
respondeu as perguntas abertas sobre os possíveis impactos negativos teve liberdade de
apontar de forma ilimitada sua opinião sobre os possíveis impactos negativos decorrentes
da implantação do Residencial Sobradinho, ou seja, uma mesma pessoa pode ter
apontado um ou mais impactos negativos.
Quadro 122 – Tipos de impactos negativos à implantação do Residencial Sobradinho
Impactos Negativos à Implantação do Empreendimento

Quantidade

Aumento da criminalidade

15

Aumento dos preços

1

Aumento na demanda e piora nos serviços telefonia

1

Aumento da demanda e provável escassez de água

3

Aumento da demanda e piora nos serviços de distribuição de energia elétrica

1

Aumento na demanda e piora nos serviços de saúde

7

Surgimento de problemas ambientais

2

Aumento da população

5

Aumento no numero de veículos e piora no transito da região

9

Aumento da demanda e piora do transporte público

6

Problemas na infraestrutura

2
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Impactos Negativos à Implantação do Empreendimento

Quantidade

Aumento da demanda educacional e falta de vagas nas escolas

2

Total

54

Entre as repostas apresentadas no Quadro 122, destacam-se o aumento da
criminalidade citada por 15 pessoas; aumento no número de veículos e piora no trânsito
da região (9 pessoas); aumento na demanda e piora nos serviços de saúde (por 7
pessoas) e aumento da demanda e piora do transporte público (por 6 pessoas).
5.3.3. Caracterização Geral da Área Diretamente Afetada – ADA
A caracterização da Área Diretamente Afetada – ADA foi executada a partir de vistorias
de campo e analise espacial com técnicas de geoprocessamento.

Foto 95 – Paisagem predominante na ADA.

Em vistorias de campo realizada na execução do trabalho identificou-se 2 (dois)
Equipamentos Públicos Comunitários – EPC e 1 (um) Equipamento Público Urbano –
EPU, conforme se observa na espacialização da Figura 149.
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Figura 149 – Localização dos Equipamentos Públicos Comunitário e Público, respectivamente, existentes
em fase de construção, na ADA

Os Equipamentos Públicos Comunitários já implantados na ADA são: uma Unidade de
Pronto Atendimento – UPA (Foto 96) e uma Clínica da Família (Foto 97), ambas em
funcionamento para atendimento da comunidade.
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Foto 96 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Sobradinho.

Foto 97 – Clínica da Família.

Quanto a Equipamento Público Urbano – EPU, foi encontrado em processo de
implantação rede coletora e estação elevatória de esgotos, para atendimento das
comunidades lindeiras ao empreendimento (Foto 98).

Foto 98 – Implantação da rede de esgotos com elevatória.
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5.3.4. Analise Geral
Os levantamentos secundários apresentados trouxeram informações acerca da
demografia, da escolaridade, da população economicamente ativa (emprego, renda,
áreas de ocupação), dos tipos de domicílio, infraestrutura, serviços, equipamentos
públicos, entre outros, nas Cidades de Sobradinho I e II e revelaram uma situação
satisfatória relativa a oferta desses serviços, embora seja importante destacar que as
formas distintas do processo de urbanização realizadas para cada uma dessas cidades
trouxe discrepâncias expressivas em termos da relação cidade-habitação.
Sobradinho I surgiu de um parcelamento legal, ainda entre fins de 1950 e inaugurada em
1960, consolidando-se nos anos de 1980. Tem uma configuração urbana particular
atrelada a um contexto socioeconômico favorável ao bem-estar dos que ali vivem, com
espaços públicos projetados para usufruto dos seus moradores, áreas de lazer, praças,
dimensionamento de ruas e calçadas, espaços para alocação de serviços e equipamentos
públicos e amplas áreas verdes.
Pelo menos dois grandes espaços de centralidade (Quadra central e os comércios da
Quadra 8), além do comércio local situado nas entre quadras. Para esta sociedade a vida
urbana tinha forte apelo de convívio ao ar livre, dada a paisagem que compunha o cenário
local pela sua situação geográfica. No presente há queixas de violência (furtos e
assaltos), bem como a necessária manutenção de áreas urbanas, nem sempre
preservadas pela população e poder público e dificuldades de deslocamentos para o
Plano Piloto pelos congestionamentos frequentes nas rodovias BR-020 e DF-003.
Sobradinho II, por sua vez, foi um desmembramento da cidade de Sobradinho I, sendo
que apenas as quadras QR, que deu nome a Sobradinho II, também conhecida como
Weslian Roriz, foram implantadas a partir de um assentamento desenvolvido pelo
programa de habitação para baixa renda da década de 1990. Antes disso, na metade da
década de 1980, parcelamentos de características urbanas surgiram nas áreas rurais,
precisamente o Setor de Mansões, lindeira à área do empreendimento.
Do final da década de 1980 em diante esses parcelamentos se proliferaram para outras
áreas, no denominado Grande Colorado, entre outras, no geral parcelamentos irregulares
e ilegais, ditos “condomínios” murados e de acesso restrito em áreas de chácara e terras
públicas, chegando aos anos 2000 em quantidades importantes. A região foi
desmembrada de Sobradinho I passando a ser definida como a Região Administrativa
XXVI – Sobradinho II em 2004. Grande parte dos parcelamentos estão em processo de
regularização e há heterogeneidade de padrões de renda, prevalecendo os médios e até
altos, bem como há tipologias construtivas diferenciadas. O comércio local é basicamente
para uso desses moradores, e foram adaptando-se com o tempo, estando em avenidas
de passagem sem qualquer hospitalidade ao pedestre, o carro predomina, sem
constituição de áreas de serviços e com precariedade de infraestrutura.
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Dentro do exposto, compõe o quadro urbano da região de Sobradinho II: o assentamento
Weslian Roriz, onde esta localizada a administração dessa RA, o Grande Colocado, o
Setor de Mansões, condomínios dispersos, e ainda áreas agrícolas. À exceção da região
do assentamento e em áreas rurais, os equipamentos públicos como escolas, UPAs etc,
não se apresentam como um contexto descentralizado e para uso geral dos pouco mais
de 100mil habitantes fixos.
Pode-se afirmar que apesar das consideráveis intervenções do poder público na região de
Sobradinho II, todos os aspectos descritos relativos a sua forma de urbanização
ocorreram sobrecarregando as rodovias da região. Fora este aspecto, essa urbanização
provocou intensa cobertura do solo impedindo a drenagem natural e a percolação de
água das chuvas para os lençóis freáticos e de uma região abastecida sobretudo por
captação subterrânea. Esses aspectos somados a infraestrutura de drenagem,
esgotamento sanitário, apontados nos dados referidos como os mais problemáticos,
apesar de considerados bons, precisam ser amplamente melhorados.
É importante ressaltar que, na região dos condomínios há drenagem intramuros, fora
desses, as ruas apresentam, em épocas de chuva, fortes enxurradas com velocidade
considerável dada a falta de canalização. Tudo isso atinge não só a população que passa
pelas ruas, como estas águas e resíduos sólidos dispersos vão parar em áreas de
córregos e rios da região.
As implicações ambientais e urbanísticas das regiões de Sobradinho II em relação a
Sobradinho I são necessárias de serem percebida. A “espontaneidade” do surgimento de
Sobradinho II congestionou os equipamentos públicos de Sobradinho I, mas um dos
principais impactos estão: a) os efeitos direto sob trânsito, com o aumento expressivo de
automóveis particulares. Destacam-se as rodovias DF-150, a BR-020 e a DF-003,
principais vias de entrada e saída das cidades, que apresentam diariamente e em
horários de pico, intensos congestionamentos b) A questão hídrica. Como dito, a região é
abastecida por reservas de mananciais. Um futuro caótico pode se estabelecer caso o
crescimento populacional siga sem medida e controle no sentido de manter a população
abastecida. c) Os problemas ambientais decorrentes da transformação desmedida do uso
do solo sem planejamento equilibrado e observação dos normativos legais, numa região
que expressa necessidade de preservação e conservação adequados.
Quanto aos dados verificados em campo a partir da percepção dos moradores, nota-se
que estes classificaram satisfatórios os serviços de águas, energia, drenagem, coleta e
limpeza pública. Por outro lado, os itens considerados críticos são exatamente o
transporte público, a falta presença de equipamentos públicos na área da saúde
(hospital/posto de saúde). Os itens considerados satisfatórios, mas com percentuais em
torno de 60% a 70%, foram polícia/bombeiro, escolas públicas e telefonia. Logo, denotase a necessidade de algum tipo de melhoria na oferta dos serviços e, em se pensando na
implementação de uma nova área de expansão urbana na região, esses aspectos devem
ser levados em conta.
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Nas entrevistas, quando as pessoas foram questionadas quanto a implantação do
Residencial Sobradinho, 67% consideram um impacto positivo, ou seja, apesar de indicar
favorecimento, este não foi de plena adesão. Há desconfianças de como o processo
ocorreria e como seria inserido no espaço. As respostas favoráveis foram variadas, tendo
cerca de 23 respostas indicando aumento da oferta de habitação e de crescimento do
comércio local. Quando comparada as respostas dos pareceres positivos frente à
implantação do empreendimento aos impactos negativos, nota-se quase equivalência,
65% entendem ser gerador de impactos negativos, sobretudo com o aumento da
criminalidade, seguido do aumento no número de veículos, piorando o trânsito da região,
o aumento da demanda e piora nos serviços de saúde e ainda aumento da população.
Além de todos os aspectos expostos, é fundamental ressaltar que o empreendimento
trará expressiva mudança na paisagem da região, já tão comprometida com a
implementação de espaços não previstos e de alto impactos como é o caso dos
“condomínio”. Toda a região que engloba Sobradinho I e Sobradinho II é de paisagens
singulares e muito apreciadas por praticantes de esportes outdoor (ciclistas de montain
bike, trecking, corredores de rua). A exuberância dessa paisagem compõe o quadro
urbano das cidades, sobretudo em Sobradinho I. A implementação de melhorias e
qualquer outra nova deve considerar essas condições e o modo de vida da população
existente.
Diante o exposto, todo e qualquer empreendimento novo na região terá que levar em
consideração os pontos socioespaciais e ambientais, hoje em déficit - carências ou
percentuais aparentemente satisfatórios, mas com falhas claras de funcionamento. Devese ter absoluta atenção, sobretudo acerca dos serviços precários já descritos, em
destaque: impactos sobre o trânsito, recursos hídricos, equipamentos públicos e
saneamento para evitar comprometimentos ambientais ainda mais graves dos que já
estão instalados.
A construção de novos conjuntos habitacionais exclusivamente para incremento do
mercado imobiliário, sem cuidado com questões relativas a adequação de uma cidade
para todos, sem previsão de alternativas sustentáveis nos aspectos tanto da construção
da edificação, quanto da implementação da infraestrutura urbanística e da relação
sistema (transporte/mobilidade, recursos hídricos, resíduos sólidos, equipamentos
públicos) com os demais espaços da cidade e, sobretudo, buscando manter o conceito de
cidade heterogênea, democrática, ou seja, sem muros, segura e com oferta de trabalho,
pode ser mantenedor dos problemas existentes e geradores de mais impactos
indesejáveis.
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5.3.5. Considerações Finais
Este trabalho teve por objetivo realizar diagnóstico dos aspectos socioeconômicos e
correlaciona-los com a criação do empreendimento Residencial Sobradinho, a fim de
subsidiar a avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos efetivos e potenciais
e consequentemente, a conclusão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento
quanto ao aspecto em estudo. Para isso foi caracterizado o perfil socioeconômico dos
moradores de Sobradinho I e Sobradinho II, apontados como Área de Influência Indireta
(AII). Foram analisados ainda os principais problemas enfrentados pela população que
mora em zonas limítrofes ao futuro parcelamento, definidas como componentes da Área
de Influência Direta (AID), a partir de investigação exploratória de natureza quantiqualitativa com saídas de campo e observação participativa.
A metodologia utilizada partiu de uma combinação de análises qualitativa e quantitativa,
com apoio de trabalhos, pesquisas e teorias em ciências sociais. O objetivo, desse modo,
foi compreender o quadro socioeconômico geral de ambas as cidades que são espaços
imediatos à área em que se pretende implantar o Residencial; acumular um conjunto de
informações com base na observação de campo, refletindo assim sobre seus principais
problemas e expectativas com relação ao futuro.
Realizado o diagnóstico, considera-se que há cuidados importantes e fundamentais a
serem tomados, dado os problemas apontados na análise geral. Qualquer novo
empreendimento na região deve vir no sentido de agregar urbanisticamente aos espaços
existentes e, quiçá ao modelo de Sobradinho I e jamais dentro de qualquer características
seguidas na constituição de anti-cidades observados em Sobradinho II.
 Caracterização das Vias de Acesso:
A caracterização das vias de acesso ao Residencial Sobradinho será pormenorizada em
estudo específico, a saber, Relatório de Impacto de Trânsito – RIT, a ser elaborado na
fase de registro do parcelamento, quando se terá parâmetros edilícios, conforme
depreende-se da Lei Distrital nº 5.632/2016, que dispõe sobre polo atrativo de trânsito.
No entanto, a definição das vias já constam nas DIUPE nº 33/2016 e no Estudo Preliminar
Urbanístico, em nível preliminar, que é a fase em que o projeto se encontra.
 Capacidade da Infraestrutura Viária Existente:
A capacidade da infraestrutura viária existente nas adjacências do Residencial
Sobradinho será pormenorizada em estudo específico, a saber, RIT, a ser elaborado na
fase de registro do parcelamento, quando se terá os parâmetros edilícios, conforme
depreende-se da Lei Distrital nº 5.632/2016, que dispõe sobre polo atrativo de trânsito.
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 Capacidade da Infraestrutura Viária Projetada:
A capacidade da infraestrutura viária para o Residencial Sobradinho será pormenorizada
em estudo específico, a saber, RIT, a ser elaborado na fase de registro do parcelamento,
quando se terá os parâmetros edilícios, conforme depreende-se da Lei Distrital nº
5.632/2016, que dispõe sobre polo atrativo de trânsito.
 Estudo de Polo Gerador de Tráfego:
O Estudo de Polo Gerador de Tráfego, também denominado RIT, referente ao Residencial
Sobradinho será elaborado após o registro do parcelamento quando se terá os
parâmetros edilícios, conforme depreende-se da Lei Distrital nº 5.632/2016, que dispõe
sobre polo atrativo de trânsito. Esse registro é realizado junto ao cartório, quando da
aprovação do Projeto Urbanístico (URB/MDE/NGB) e obtenção de Licença de Instalação,
conforme legislação em vigor. Portanto, a manifestação/aprovação dos órgãos
competentes sobre o trânsito quanto ao RIT será devidamente encaminhada a este
IBRAM na fase oportuna.
 Pontos Vulneráveis a Acidentes:
A análise referente à pontos vulneráveis a acidentes será pormenorizada em estudo
específico, a saber, RIT, a ser elaborado na fase de registro do parcelamento, quando se
terá os parâmetros edilícios, conforme depreende-se da Lei Distrital nº 5.632/2016, que
dispõe sobre polo atrativo de trânsito.
 Avaliação da Geração da Demanda no Atendimento do Sistema de Transporte
Coletivo:
Em 17 de fevereiro de 2017, o DFTrans, por meio do Ofício nº 052/2017 – DTE/DFTRANS
(Volume IV), informou que poderá atender a futura demanda por transporte coletivo na
medida em que o empreendimento for se consolidando.
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6. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA O PARCELAMENTO
A implantação e ocupação da área em estudo para fins de usos urbanos é compatível
com o disposto na LC nº 803/2009 (DISTRITO FEDERAL, 2009), atualizada pela LC nº
854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), tendo em vista que está inserida na Zona Urbana
de Expansão e Qualificação – ZUEQ, onde os usos previstos são propensos à ocupação
urbana, predominantemente habitacional.
Em agosto de 2016, a Terracap realizou licitação por meio da Tomada de Preços nº
06/2016 visando contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do
presente EIA, sendo que no edital constava a localização do referido parcelamento.
Cabendo mencionar ainda que as Diretrizes Específicas Urbanísticas – DIUPE nº 33/2016
(Volume IV), elaboradas pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação –
SEGETH, foram confeccionadas em julho de 2016, ou seja, anteriormente ao lançamento
do edital, onde já constava a localização do parcelamento proposto.
A proposta de implantação do Residencial Sobradinho visa satisfazer parte das
demandas, da classe baixa, por moradias no DF e faz parte do Programa “Habita Brasília”
do governo local. Tal região é caracterizada por ser um vetor de expansão urbana, com
forte pressão para a ocupação dos espaços vazios próximos, visto haver grandes
aglomerados urbanos nas proximidades (condomínios em regularização – ARIS e
ARINE), facilidade de acesso, urbanização, bem como se trata de área relativamente
próxima ao centro do Distrito Federal.
Em consonância com a atual política habitacional do Distrito Federal de oferecer lotes
urbanizados a pessoas de baixa renda com o objetivo de reduzir o déficit de moradias, a
poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) tem
como foco oferecer maior quantidade de lotes de uso residencial, mas também àqueles
de uso misto em que se permite o uso residencial concomitantemente com o uso
comercial e de prestação de serviços, além de pequenas indústrias de baixa
incomodidade, Equipamentos Públicos Comunitários e comércios de médio e grande
porte. Além da criação de espaços livres de uso público - praça e um grande parque
urbano. Assim, o empreendimento tem como conceito a integração das moradias com
atividades que gerem emprego e renda. Consorcia, ainda, a habitação com espaços de
lazer e recreação, e disponibilidade de equipamentos públicos comunitários.
Quanto à qualidade da conservação dos recursos naturais, na situação atual o local têm
suas características originais bastante modificadas, com a ocorrência predominante de
espécies exóticas à flora nativa, e de processos de perda de solos caracterizando
aumento do potencial erosivo, e outras características de degradação do ambiente
natural.
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Por fim, a implantação dos usos propostos na poligonal do Residencial Sobradinho
proporcionará a ocupação desse espaço vazio e permitirá a conexão e a interação das
regiões lindeiras. Haverá, também, o melhor aproveitamento da infraestrutura e dos
equipamentos públicos já existentes naquelas regiões, bem como o incentivo à sua
ampliação e modernização, além da criação de novos equipamentos públicos
comunitários. Logo, sua instalação permitirá atingir os objetivos almejados pelo Governo
de expansão urbana da área e pelo Programa “Habita Brasília”, com a geração de
impactos positivos nas esferas sociais, econômicas e ambientais da região. Todas as
boas técnicas de engenharia, observações/aplicação dos normativos legais e
recomendações/exigências dos órgãos públicos devem ser seguidos.
Diante o exposto, entende-se que a localização do parcelamento foi definida
anteriormente a este estudo por meio da avaliação de diversos fatores, tais como: áreas
de propriedade da Terracap, zoneamento territorial pelo PDOT, potencialidades
urbanísticas de ocupação, diretrizes urbanísticas regionais emitidas pela SEGETH (DIUR
nº 02/2014 para a Região de Sobradinho e Grande Colorado), verificação das
características ambientais locais preliminarmente, dentre outros. O estudo ambiental
corroborou que não existem características ambientais graves que impeçam a
implantação e ocupação do Residencial Sobradinho, não havendo, portanto, no
entendimento nosso, necessidade de avaliação de alternativas de localização para sua
implantação. Ressalte-se, porém, que o descrito no final do parágrafo acima deve ser
seguido para evitar futuros problemas (ambientais, urbanísticos, sociais, etc) no local.
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7. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
7.1. Aspectos Gerais
 Histórico de ocupação:
A construção de Brasília alterou profundamente os padrões de ocupação do território
brasileiro. Inúmeros cidadãos provenientes de diversas regiões do país vieram para o
Planalto Central a fim de ajudar na construção da Capital e deveriam retornar às suas
cidades natais, contudo, decidiram se fixar no Distrito Federal.
Surgem assim as primeiras cidades satélites, quase que simultaneamente com a Capital.
Além da cidade planejada e da população residente no Plano Piloto, a capital nasce com
os assentamentos formados pelos excedentes dessa população.
As primeiras cidades-satélites são planejadas nos moldes de Brasília, porém executadas
nos moldes de conjuntos habitacionais destinados a moradores de baixa renda.
Com isso, Brasília assumiu papel de núcleo central e de polo de empregos, e as demais
cidades assumiram o papel de cidades dormitório.
Como consequência, observa-se a formação de grande tráfego diário em momentos de
pico nas vias que ligam essas localidades ao Plano Piloto.
A Região Administrativa de Sobradinho I – RA V, especificamente, foi fundada em 13 de
maio de 1960, porém só foi oficializada pelo Decreto nº 571 de 1967 (DISTRITO
FEDERAL, 1967).
Sobradinho teve seus primeiros moradores oriundos dos acampamentos de firmas
empreiteiras, em particular, das invasões do Departamento Nacional de Obras Contra a
Seca – DNOCS da Vila Amauri, do Bananal, das invasões próximas à Vila Planalto,
inundadas pelas águas do Lago Paranoá, e também o estabelecimento dos funcionários
da NOVACAP e do Banco do Brasil que vieram para a implantação da Capital.
Ao final do ano de 1960, o local já contava com mais de 8.000 famílias, sendo que
posteriormente a área foi adensada por moradores que compraram lotes regularizados.
Entre 1974 e 1975, o programa “Comportamento das invasões no DF” identificou ao todo
5.367 famílias que não possuíam lotes nem moradias. Esse contingente foi distribuído em
cinco áreas denominadas receptoras, dentre elas Sobradinho que recebeu 2.264 famílias.
A baixa ocupação inicial da cidade era justificada pelas diretrizes de ordenamento
territorial estabelecidas na Lei nº 353, de 18 de novembro de 1992 (DISTRITO FEDERAL,
1992), que definiram o eixo Brasília-Taguatinga-Gama, vetor oposto a Sobradinho, como
aglomerado urbano com características metropolitanas, para reduzir as grandes
descontinuidades espaciais que caracterizavam a forma de ocupação do Distrito Federal.
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Contudo, na década de 1990, um novo movimento migratório provocou uma ampla busca
por locais alternativos para moradia. O aumento da demanda, associado à baixa oferta de
imóveis no Plano Piloto, resultou em um novo vetor de expansão urbana a partir de
Brasília, no sentido Norte-Nordeste, margeando à rodovia BR-020, e as rodovias locais
como as rodovias DF-330 e DF150, culminando em uma bipolarização espacial do DF.
Ainda no início dos anos 1990, o Programa de Assentamento de População de Baixa
Renda resultou na criação do Núcleo Habitacional Sobradinho II com o objetivo de
transferir as famílias que residiam em um mesmo lote e de fixar os moradores das
invasões do ribeirão Sobradinho e Lixão.
Em 27 de janeiro de 2004, a Lei nº 3.314 (DISTRITO FEDERAL, 2004) transformou a
cidade de Sobradinho II na Região Administrativa – RA XXVI, desmembrando-se da RA V
(Sobradinho I).
Como em todo o Distrito Federal, o fenômeno do crescimento do tecido urbano em
Sobradinho, impulsionado pela forte pressão demográfica nas últimas décadas, resultou
na ocupação de forma desordenada de áreas rurais, por meio de parcelamentos
irregulares, se manifestando sob a forma de condomínios habitacionais horizontais.
O aumento da população aliado ao alto custo da moradia, à falta de política habitacional e
de financiamento para a classe média, e ainda o baixo custo dos terrenos irregulares e a
falta de controle do poder público em relação ao crescimento urbano são alguns dos
aspectos que podem ser pensados como relevantes para compreendermos o fenômeno
dos assentamentos irregulares no Distrito Federal.
Importante observar que esses processos irregulares de ocupação do solo urbano
contribuíram para a anexação de áreas não urbanizadas à periferia dos núcleos urbanos
consolidados.
Na tentativa de conter o processo de parcelamento irregular e seus desdobramentos no
campo arquitetônico, urbanístico e ambiental, refletindo na transformação da paisagem
urbana, o Governo Federal e o Governo do Distrito Federal têm promovido ações para a
regularização fundiária e urbanística e para oferta de áreas regulares para suprir as
demandas crescentes por habitação no DF.
Nesse sentido, o programa “Habita Brasília” foi criado em meados de 2016 com objetivo
de aliar a necessidade da população, os serviços prestados pelo governo e as diferentes
alternativas de moradia, priorizando o atendimento às famílias que ganhem até três
salários mínimos, o que corresponde a R$ 2.640.
O objetivo do programa é reduzir o déficit habitacional que existe, visando oferecer
moradia para os mais necessitados, considerando diversos aspectos como a
regularização fundiária e o planejamento de cada cidade.
O “Habita Brasília” é dividido em cinco linhas de ação:
 Lote legal: venda de lotes com ruas pavimentadas.
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 Incentivo à produção: apoio do Governo para construtoras venderem casas
baratas.
 Locação Social: aluguel de baixo custo para quem está na lista de espera do
Morar Bem.
 Produção de unidades habitacionais: construção de casas com verba do Minha
Casa Minha Vida.
 Assistência Técnica: assistência para quem quer construir uma casa
(engenheiros) e para quem tem dúvida sobre o programa.
Parte integrante do Programa “Habita Brasília”, o parcelamento proposto tem por objetivo
oferecer lotes urbanizados a pessoas de baixa renda de modo a auxiliar na redução do
déficit de moradias no Distrito Federal.
Como visto anteriormente, no planejamento de Sobradinho a organização espacial foi
levada em consideração para que a cidade crescesse com qualidade para seus
moradores.
Contudo, esse planejamento não aconteceu nos parcelamentos irregulares próximos à
gleba objeto do estudo promovidos à revelia, como é o caso de vários condomínios no
DF.
O projeto do Residencial Sobradinho retoma os preceitos de planejamento urbano e
organização social para que a cidade se desenvolva com qualidade.
Considerando que o novo parcelamento é adjacente a parcelamentos irregulares, em
especial ao Setor de Mansões Sobradinho, caracterizados pela ocupação informal com
diversos problemas como a desarticulação do tecido urbano, as dificuldades de acesso e
de circulação, além de carência de equipamentos públicos para atendimento da
população residente, a proposta em pauta visa, ainda, preencher essas lacunas.
Assim, a projeto do Residencial Sobradinho buscou promover:
 a integração da malha urbana do novo parcelamento com as áreas limítrofes,
 a melhoria da oferta e qualidade dos espaços públicos,
 a implantação de áreas verdes,
 a preservação de áreas ambientalmente relevantes ou sensíveis,
 a implantação de usos complementares tais como: uso misto (uso residencial
associado ao uso comercial e de prestação de serviços), lotes destinados a pequenas
indústrias de baixa incomodidade, lotes para implantação de equipamentos públicos
comunitários e lotes para comércio de médio e grande porte,
 e, por fim, minimizar a necessidade de deslocamento da população para o Plano
Piloto.
Cumpre observar que Sobradinho em 2010, conforme o Censo publicado pelo IBGE, foi a
segunda RA que mais cresceu no Distrito Federal.
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Conforme dados da Pesquisa de Amostra por Domicílios – PDAD 2015 realizada pela
CODEPLAN, atualmente a região possui aproximadamente 68.550 habitantes, sendo que
49,11% da população local está na faixa etária entre 25 a 59 anos. As crianças de 0 a 14
anos, assim como os idosos representam aproximadamente 18% da população cada.
Quanto ao nível de escolaridade, os moradores locais que possuem nível superior
completo representam 16,56% da população e aqueles com nível superior incompleto
equivalem a 9,80%.
As principais atividades da região são: o comércio (29,40%), a administração pública
(18,38%), os serviços gerais (12,86%) e a construção civil (7,87%).
 Equipamentos Públicos:
Inicialmente, cumpre salientar que conforme o art. 2º, § 1º e § 2º, da Lei nº 7.341, de 22
outubro de 2010 (BRASIL, 2010), os equipamentos públicos urbanos e comunitários são
definidos, respectivamente, como:
“Art 2º. Para fins deste Decreto, consideram-se:
(...)
§ 1º Consideram-se equipamentos públicos urbanos as instalações e
espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de águas pluviais,
disposição e tratamento dos resíduos sólidos, transporte público, energia
elétrica, rede telefônica, gás canalizado e congêneres.
Ainda, no que tange à conceituação, conforme o art. 2º § 2º da Lei
supracitada, os equipamentos públicos comunitários são definidos como:
§ 2º Consideram-se equipamentos públicos comunitários as instalações e
espaços de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de
educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança
pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres.”

Tendo por base a região de influência direta do empreendimento, delimitada pelas as
áreas adjacentes à poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume V), a saber: Sobradinho I, Setor de Mansões de Sobradinho, Setor Oeste, Setor
Habitacional Contagem, Setor Habitacional Boa Vista, Condomínio Vale dos Pinheiros,
observam-se os seguintes equipamentos públicos comunitários de educação:
 Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho;
 Centro Educacional 2 de Sobradinho;
 Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho;
 Centro Educacional 3 de Sobradinho;
 Centro de Ensino Fundamental 4 de Sobradinho;
 Centro de Ensino Fundamental 5 de Sobradinho;
 Centro de Ensino Fundamental 7 de Sobradinho;
 Centro de Ensino Fundamental 8 de Sobradinho.
No que diz respeito aos equipamentos de saúde, têm-se:
 Centro de saúde 1;
 Centro de saúde 3;
 Posto de saúde rural 3;
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Posto de saúde rural 4;
Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Sobradinho;
Hospital Regional de Sobradinho.

De acordo com os dados publicados pela Pesquisa de Amostra por Domicílios – PDAD,
elaborada pela Codeplan em 2015, e que relacionados à prestação dos serviços pelos
equipamentos públicos comunitários e de prestação de serviços urbanos básicos:
 Dos alunos moradores de Sobradinho, 81,33% estudam na própria região e
15,79% estudam no Plano Piloto, sendo que as demais localidades de estudo são pouco
relevantes individualmente;
 A quase totalidade dos domicílios conta com o abastecimento de água pela rede
geral (CAESB), com exceção de 3,57% das residências que têm poço artesiano;
 Quase todos os domicílios contam com fornecimento de energia elétrica pela
rede geral;
 82,86% dos domicílios drenam seus esgotos na rede geral de coleta da CAESB,
sendo que 11,86%, possuem fossa séptica e 5,14% dos domicílios utilizam fossa
rudimentar;
 Praticamente todos os domicílios desta Região conta com serviços de limpeza
urbana. Destes, 72,57% têm o serviço de coleta seletiva;
 Iluminação pública, ruas asfaltadas, meios-fios e calçadas estão presentes em
mais de 90% dos domicílios, enquanto o sistema de águas pluviais atende 79,14%;
 A pesquisa revelou ainda que, segundo declaração dos entrevistados, 53,57%
dos domicílios contam com ruas arborizadas próximas de suas residências, 51,71%, com
Ponto de Encontro Comunitário, 26,71% com jardins e parques;
 Os moradores próximos a uma Área de Proteção Ambiental representam
17,43%, seguidos dos que moram perto de ciclovia (17,29%). Por fim, os que têm
nascente d’água próximas as residências somam 12,14%;
 Em relação aos hábitos e a percepção das famílias em relação à sua segurança,
o tipo que apresentou maior frequência foi o policiamento regular, com 67,00%, seguido
pelo monitoramento de segurança, 6,57% e finalmente a vigia de quadra, 4,43%.
A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) está
baseada nas Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº 33/2016, elaboradas pela
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH, assim como em
reuniões com a equipe técnica do órgão, para definir e dimensionar as áreas direcionadas
para a oferta de EPC e EPU de modo a atender tanto a demanda existente quanto aquela
criada pela implantação do parcelamento de solo urbano em tela.
Dessa forma a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume IV) incorporou as seguintes áreas (Figura 150):
 Área concedida à Secretaria de Segurança Pública – Delegacia, com
aproximadamente 10.000 m²;
 Área concedida a Secretaria de Estado de Saúde – UPA, com aproximadamente
20.000 m²
 Lote de aproximadamente 19.500 m², solicitado pela Fundação Universidade
Aberta do DF; e
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 Lote com aproximadamente 20.000 m², solicitado pelo Instituto Federal de
Brasília – IFB.

Figura 150 – Locação dos Equipamentos Públicos (em azul) na área do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho.
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.
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Portanto, uma vez que a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho (Volume V) atende às exigências das diretrizes emitidas pela SEGETH e que
relacionadas às áreas públicas, pode-se inferir que a demanda local criada pela
implantação do parcelamento será atendida.
Em relação aos serviços urbanos básicos de fornecimento de energia elétrica, água,
esgoto, drenagem pluvial e coleta de lixo, foram realizadas consultas aos órgãos
prestadores de serviços para verificar a capacidade de atendimento.
A CEB, conforme Carta nº 017/2016-SEG (Volume IV) atestou a capacidade de fornecer
energia elétrica ao empreendimento desde que atendidas as condições de fornecimento a
serem definidas por meio de estudo técnico. A Companhia esclareceu, ainda, que o
fornecimento é feito em duas etapas, a primeira interna ao parcelamento e de
responsabilidade do loteador, e a segunda relativa à obra de conexão da infraestrutura do
parcelamento ao sistema de distribuição existente, também de responsabilidade do
loteador mas com participação da CEB.
A Carta nº 017/2016-SEG (Volume IV) apresentou ainda as redes existentes na área do
Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) e as respectivas
faixas de servidão a serem respeitadas.
A Oi Brasília, por meio da Carta nº 017/2016 (Volume IV), atestou a possibilidade de
atendimento da demanda criada pela implantação do parcelamento e a existência de
interferência de redes nas proximidades, podendo haver remanejamento de redes.
O SLU – Serviço de Limpeza Urbana, por meio do Ofício nº 74/2017 – DIGER/SLU
(Volume IV) informou que já realiza a coleta nas proximidades da área do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho, não havendo impacto significativo
quanto à capacidade de realização dos serviços após a implantação do parcelamento.
O ofício informou que a autarquia se encontra equipada e preparada para realizar a coleta
na região. Nada obstante, esclarece que o recolhimento refere-se a um volume de até 120
litros por unidade (resíduo domiciliar) e que no caso de grandes geradores (acima de 120
l/unidade) a coleta deve ser providenciada pelo gerador de resíduo, conforme legislação
vigente.
Em relação à drenagem pluvial, a NOVACAP, por meio do Ofício nº 133/2016 – PRES
(Volume IV), informou que por se tratar de área nova não possui sistema de drenagem
implantado e/ou projetado, ou seja, que não há interferência de redes. O órgão informou,
ainda, que devido a tratar-se de área nova não possui capacidade de atendimento, sendo
necessária a elaboração de projeto de drenagem conforme norma técnica vigente.
 Sistemas Viário e de Transportes:
O sistema viário da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
foi projetado de modo a se integrar ao entorno já ocupado, conforme planejamento
estabelecido na DIUPE nº 33/2016 e ilustrado na Figura 151.
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Figura 151 – Integração do sistema viário do parcelamento com àquele existente no entorno imediato.
Fonte – Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº 33/2016.

Internamente, a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume IV) também obedeceu à hierarquia estabelecida pela DIUPE nº 33/2016, com a
previsão das seguintes vias: circulação, atividades, circulação de vizinhança, parque e
locais (Figura 152).
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Figura 152 – Hierarquia do sistema viário.
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

A faixa de domínio das rodovias VC-215 e DF-325 é responsável por limitar a poligonal ao
Norte e a Oeste do parcelamento.
A Via de Atividades (rodovia DF-420) e a Via de Circulação (rodovia VC-215) estabelecem
o limite entre o novo parcelamento e as áreas adjacentes já ocupadas.
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A Via de Circulação, delimitada pela DIUPE nº 33/2016, busca promover as ligações
internas e de articulação entre os núcleos urbanos de Sobradinho I e II.
O traçado da Via de Circulação proposta na área do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho (Volume IV) obedece às Diretrizes emitidas pela SEGETH, visto
que a via tem como função precípua dar continuidade ao Anel de Atividades Sobradinho,
Sobradinho II e Grande Colorado definido na Estratégia de Estruturação Viária do PDOT.
Assim, o objetivo dessa categoria de Via é possibilitar uma alternativa de deslocamento
para a população residente e a conectividade aos pontos de centralidades (subcentros
locais).
As Vias de Circulação de Vizinhança são responsáveis pela ligação entre as vias
existentes (Vias de Circulação e Via de Atividades) e a Via Parque, distribuindo
internamente o fluxo de veículos pelo parcelamento. São vias de acesso na esfera da
vizinhança, que comportam um tráfego menor de veículos, ou seja, se configuram em um
sistema viário complementar voltado à conectividade interna do setor/bairro.
A Via Parque tem o objetivo de garantir o acesso da população às áreas com
sensibilidade ambiental e valorizá-las como elemento da paisagem urbana, conforme
estabelecido na Nota Técnica nº 2/15 DAUrb/SUAT.
“As Avenidas Parque devem propiciar atividades de lazer ativo e
contemplativo, além de garantir acesso da população às áreas de ELUP,
parques urbanos e áreas protegidas e valorizá-las como elemento da
paisagem urbana. Essa via exerce também a função de limite visível entre o
ambiente público e o privado. São de tráfego lento apresentando medidas
de traffic calming.”

As Vias de Atividades e de Circulação propostas correspondem as àquelas que
atualmente já implantadas e denominadas de rodovias DF-420 e VC-215, de domínio do
DER/DF, fato pelo qual seu dimensionamento não foi proposto na área do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV), sendo apenas respeitada
a sua faixa de domínio.
O dimensionamento das caixas de rua internas ao parcelamento, contudo, foi realizado
com base no Decreto Distrital nº 38.047, de 09 de março de 2017 (DISTRITO FEDERAL,
2017).
As Vias de Circulação de Vizinhança foram divididas em duas tipologias (dimensões). A
primeira possui caixa de via de 7,00m com uma pista de rolamento por sentido,
estacionamentos em 90º com 5,00m de profundidade, além de calçadas e ciclovias
totalizando 5,00m em cada lado da via.
A segunda tipologia, localiza-se na porção norte, entre os lotes de uso misto e os lotes
destinados ao uso residencial coletivo, próximos à Área de Parcelamento Condicionado.
Esta tipologia compreende as vias com caixa de rua de 7,00 metros com uma pista de
rolamento por sentido e calçadas com 2,50m de cada lado da via.
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As Vias Parques são descritas como baixa capacidade – baixo volume de tráfego e baixa
velocidade. Assim, o dimensionamento desta categoria previu caixa com 7,00m com uma
faixa de rolamento por sentido, além de ciclovia, calçadas e estacionamentos.
A proposta de sistema viário local baseada no planejamento urbano da região por meio de
estudo elaborado pela equipe técnica da SEGETH evidenciado pela da Nota Técnica nº
2/15 DAUrb/SUAT, pela nº DIUPE 33/2016 e pela DIUR nº 02/2014 permite que o sistema
viário apresentado na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume IV) se integre ao entorno do empreendimento e possua capacidade de
atendimento da demanda gerada pela implantação do empreendimento.
Atualmente os parcelamentos localizados na região do empreendimento já são atendidos
por linhas de transporte público (ônibus) operadas pela viação Piracicabana, que trafegam
principalmente pela rodovia VC-215, pela rodovia DF-420 e pelas principais vias dos
condomínios do Setor de Mansões de Sobradinho (ARINE Mansões Sobradinho e ARIS
Mansões Sobradinho), Setor Oeste e Sobradinho.
Dentre as linhas que atendem a região, conforme sitio eletrônico do DF no Ponto sistema de busca de linhas de ônibus – DFTRANS, destacam-se:
 Linha 519.3 que liga as chácaras, o setor de mansões de sobradinho e eixo
(plano piloto).
 Linhas 0.520, 0.522, 503.3, 519.1, 0.506, 506.7, 0.519, 531.1 que fazem a
ligação entre Sobradinho 1, setor oeste, setor de mansões e plano piloto.
 Linhas 0.506, 506.7 responsáveis por interligar o Setor de Mansões Sobradinho
e Sobradinho 1.
A hierarquia viária apresentada na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho (Volume IV) permite que o deslocamento dos veículos de transporte público
do tipo ônibus seja implementado nas Vias de Circulação de Vizinhança e Parque criadas
de modo a atender internamente ao parcelamento.
O aumento da demanda por transporte público pela criação de 3.134,97 unidades
habitacionais, representado uma estimativa populacional de 10.282,69 habitantes tem
condição de influenciar no aumento da demanda local, exigindo a criação de novas linhas
e aumento da frota existente nos momentos de pico.
Nada obstante, conforme ofício nº 052/2017 do DFTRans (Volume IV) “é dever do poder
público garantir que os usuários de transportes públicos os seus deslocamentos, cabendo
a esta DF Trans o controle de planejamento de forma a assegurar uma operação tranquila
e frequente.”
Por fim, importante salientar que conforme a Pesquisa Distrital de Amostra por Domicílios
– PDAD/15, na Região Administrativa de Sobradinho:
 82,41% dos moradores possuem automóvel. A bicicleta é o segundo veículo
com maior participação, 25,14%, seguido pela motocicleta, 7,85%;
 Do total dos moradores da Região Administrativa de Sobradinho, 46,68%
utilizam o próprio veículo para ir trabalhar, 32,48% utilizam-se de ônibus e 15,28% se
deslocam a pé.
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Esses dados coadunam para o entendimento de que o aumento da demanda criada pelo
empreendimento pode ser atendido mediante remanejamento das linhas existentes e
criação de novas linhas pela operadora do sistema.
 Adensamento populacional e a alteração de fluxos migratórios rural/urbano, regionais
e locais:
Conforme dados da Codeplan (PDAD, 2015), atualmente a zona urbana de Sobradinho
conta com aproximadamente 68.550 habitantes, sendo que 49% da população local
encontra-se na faixa etária entre 25 a 59 anos. O número de domicílios urbanos
estimados é de 20.909 correspondendo a média de 3,28 moradores por domicílio urbano.
Ainda de acordo com os dados publicados pelo órgão, a grande maioria das construções
evidenciadas é permanente, sendo que 75,42% dos domicílios são casas, 22,71% são
apartamentos e o restante, 1,87%, se enquadra em outros tipos de construção.
De acordo com o PDOT, Lei Complementar – LC n º 803/2009 (DISTRITO FEDERAL,
2009), alterada pela LC nº 854/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), o parcelamento do
solo proposto se situa em zona de média densidade, onde a População estimada deve
respeitar o intervalo entre 50 e 150 hab./ha.
O parcelamento de solo urbano Residencial Sobradinho tem como foco atender à
demanda de criação de lotes urbanizados destinados à construção de moradias voltadas
para a baixa renda, ligada ao Programa “Habita Brasília” do Distrito Federal.
Dessa forma, na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume IV) é proposta a criação de diferentes categorias de lotes destinados à
habitação, conforme Quadro 123:
Quadro 123 – Síntese das unidades imobiliárias com uso residenciais da poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho
DESTINAÇÃO

Lotes

Área passível de Parcelamento

Área (m2)

Percentual

711.364,48

100%

Unidades Imobiliárias
Uso Residencial Unifamiliar – RU

490

66.849,00

9,40%

Uso Residencial Coletivo – RC

43

54.729,84

7,69%

Uso Misto – M1 (4 pavimentos)

57

44.475,51

6,25%

Uso Misto – M2 (7 pavimentos)

4

16.425,80

2,31%

Uso Misto – M3 (8 pavimentos)
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

10

11.875,07

1,67%

Os lotes residenciais previstos resultam na estimativa do total de 3.134,97 unidades
habitacionais = UH, o que se considerado o índice de 3,28 habitantes por domicílio
(PDAD/15 – CODEPLAN) equivale a uma população de 10.282,69 habitantes o que
corresponde a uma densidade de 93,17hab./ha (Quadro 124), dentro dos parâmetros
instituídos no PDOT.
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Quadro 124 – Cálculo da densidade demográfica da população prevista da poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho
Áreas
comuns
(%)

Área
líquida
(m2)

Área do
tipo de un.
residencial

Nº de
unidades

Nº de
habitantes
(área x
3,28)

Usos

Área (m )

CA

Ocupação uso
residencial (%)

RU

66.849,00

1

100

-

66.849,00

136,5

490

1.607,20

RC

54.729,84

3

75

25

92.356,61

80

1.154,46

3.786,62

M1

44.475,51

3

75

25

75.052,42

80

938,16

3.077,15

M2

16.425,80

2

85

25

20.942,90

80

261,79

858,66

M3

11.875,07

3

87

25

23.245,45

80

290,57

953,06

3.134,97

10.282,69

2

Soma
Área da poligonal de projeto = 1.103.594,98 m2 ou 110,35 ha

Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

Em se considerando que Sobradinho apresenta população de aproximadamente 68.500
habitantes, a população acrescida à região pela implantação da área do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) (10.282,69 hab.) levada à termo
representa um acréscimo proporcional de 15,01%.
A SEGETH elaborou as DIUPE nº 33/2016, com os parâmetros urbanísticos para a
poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho, dentre eles a
densidade, sendo que estas diretrizes foram baseadas nas Diretrizes Urbanísticas para a
Região de Sobradinho e Grande Colorado – DIUR nº 02/2014.
Cumpre observar que na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho (Volume IV) optou-se por não utilizar o potencial total da densidade permitida
(150hab./ha), devido à possibilidade de rezoneamento da APA do Planalto Central e
alteração da legislação vigente em relação ao percentual de permeabilidade do solo.
Assim, no caso de alteração da legislação, seria possível o parcelamento da área
denominada APC e o aumento da densidade populacional.
Em relação aos deslocamentos da população, observa-se que de acordo com os dados
da pesquisa elaborada pela Codeplan, entre os trabalhadores residentes na RA, 44,86%
trabalham na própria Região Administrativa, 39,31% trabalham no Plano Piloto e 9,31%
em outras regiões.
Observa-se na RA de Sobradinho, assim como ocorre no restante do Distrito Federal, a
existência de deslocamento pendular da população principalmente no sentido do Plano
Piloto, seja para trabalhar (39,31%), seja para estudar (15,79%) ou com outras
finalidades.
Nada obstante, verifica-se um percentual significativo da população trabalhando (44,90%)
e estudando (81,33%) na própria RA, conforme dados fornecidos pela PDAD-2015.
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A área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho, neste cenário, busca
minimizar as carências regionais relacionadas à prestação de serviços, à oferta de
emprego e ao comércio, de modo a permitir que as demandas locais criadas sejam
atendidas na própria região, minimizando a necessidade dos moradores de se
deslocarem para o Plano Piloto.
Para tanto, na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume
IV) está previsto do total da área parcelável destinada à implantação de unidades
imobiliárias a reserva de 33.542,76 m² para comércio (4,72% da área parcelável),
90.662,65 m² (12,74% da área parcelável) para a implantação de lotes destinados ao uso
misto (habitação + comércio ou Comércio + prestação de serviços), 26.658,85m²
destinados ao comércio e indústria de pequeno porte (3,75% da área parcelável) e
87.181,77 m² destinados à equipamentos (12,26% da área parcelável).
Dessa forma, na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume IV) prevê a reserva total de 241.199,79m², ou ainda 66,48% da área destinada à
unidades imobiliárias para implantação de usos complementares ao uso residencial
exclusivo, gerando aumento significativo no comércio local, criando novas ofertas de
trabalho na região e incrementando os serviços públicos oferecidos à população,
buscando fixar a população residente na cidade e minimizar a necessidade de
deslocamento da população para o Plano Piloto.
 Valorização imobiliária:
Conforme disposto anteriormente, a região de influência do empreendimento é ocupada
em parte pelas cidades de Sobradinho I e II e em parte por ocupações irregulares em sua
maioria na forma de condomínios inseridos nas Áreas de Regularização de Interesse
Específico e Área de Regularização de Interesse Social - ARINE Mansões Sobradinho e
ARINE Contagem II, ARIS Mansões Sobradinho I e ARIS Mansões Sobradinho II.
A cidade de Sobradinho I caracteriza-se como um parcelamento regular criado ao longo
do tempo de forma a adquirir características de núcleo urbano, com prestação de serviços
aos seus moradores, oferta de áreas habitacionais e de usos complementares capazes de
suprir a demanda local.
As ocupações irregulares do solo urbano, por outro lado, apresentam-se como processos
de crescimento desordenado, sem critérios técnicos de ocupação resultando na falta de
implantação de infraestrutura urbana adequada e a não consideração das características
ambientais do local, tendo como consequência principal a degradação ambiental.
As ocupações irregulares têm impacto negativo direto nos aspectos qualitativos das áreas
urbanas e, consequentemente, na valorização da região e no valor dos imóveis.
A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) tem
como um dos seus pressupostos suprir as lacunas de planejamento deixadas pelos
parcelamentos irregulares existentes nas proximidades.
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A implementação de uma hierarquia viária, de equipamentos públicos comunitários e
urbanos, assim como a previsão de áreas de lazer com qualidade para a população tem
impacto positivo na paisagem urbana local, refletindo diretamente na valorização da
região e no valor agregado aos imóveis locais.
 Uso e Ocupação do Solo:
A área urbana consolidada da cidade de Sobradinho I encontram-se em Zona Urbana
Consolidada (PDOT, LC nº 803/2009, alterada pela LC nº 854/2012) e pode ser
caracterizada como uma ocupação urbana planejada e ordenada com predominância do
uso residencial unifamiliar sobre o uso residencial coletivo.
As áreas de comércio e de prestação de serviço encontram-se disseminadas pela cidade,
assim como praças, áreas de lazer e de convivência da população.
O Setor de Mansões de Sobradinho (ARINE Mansões Sobradinho, ARINE Contagem II,
ARIS Mansões Sobradinho I e ARIS Mansões Sobradinho II), por sua vez, encontra-se
em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, sendo caracterizado pela ocupação
informal horizontal predominantemente unifamiliar sob a forma de condomínio urbanístico,
com carência de áreas destinadas a comércio, a prestação de serviços, a equipamentos
públicos e a indústria.
A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV)
encontra-se em Zona Urbana de Expansão e Qualificação – ZUEQ, conforme o
macrozoneamento estabelecido pelo PDOT.
De acordo com o art. 74 do PDOT, a ZUEQ é composta por áreas propensas à ocupação
urbana, predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com áreas já
implantadas, sendo também integradas por assentamentos informais que necessitam de
intervenções visando a sua qualificação.
O art. 75 do PDOT, por sua vez, dispõe sobre a necessidade de planejamento e
ordenamento desta Zona Urbana com objetivo do desenvolvimento equilibrado das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, visando estruturar e articular a malha
urbana, constituir áreas para as demandas habitacionais, qualificar áreas ocupadas para
reversão dos danos ambientais e recuperação das áreas degradadas, e planejar
previamente a infraestrutura de saneamento ambiental.
As DIUPE nº 33/2016 foram responsáveis pelo zoneamento interno da poligonal do
Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV), com previsão de
três zonas distintas: Área de Preservação Permanente – APP, Zona A e Centralidade,
com espacialização dos usos, conforme Figura 153, e parâmetros de uso e ocupação
expostos no Quadro 125.
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Figura 153 – Zoneamento das DIUPE nº 33/2016.
Fonte – Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº 33/2016.
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Quadro 125 – Parâmetros de uso e ocupação das DIUPE nº 33/2016

Fonte – Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº 33/2016.

As DIUR nº 02/2014, no que diz respeito ao zoneamento interno da gleba, dispuseram
ainda que:
 Centralidade 1 – deve configurar área urbana compacta, com maior densidade
de ocupação e diversidade de usos, constituindo elemento de referência na paisagem
urbana.
 Zona A – destinada, preferencialmente, ao uso residencial, sendo admitidos
usos institucional, comércio, serviços e industrial compatível com a escala residencial.
Deve propiciar integração entre os tecidos urbanos dos diversos parcelamentos informais
e desses com os núcleos urbanos de Sobradinho I e Sobradinho II.
A área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV) busca o
retorno à concepção de núcleo urbano planejado em consonância com a legislação, onde
o uso residencial unifamiliar é proposto concomitantemente com o uso residencial
multifamiliar e com os complementares (comércio, indústria, prestação de serviços, lazer).
O zoneamento interno seguiu a subdivisão trazida pela DIUPE nº 33/2016, com área
destinada aos usos e parâmetros da Zona A, área com configuração de centralidade e
APP (Figura 154 e Quadro 126).
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Figura 154 – Ocupação proposta na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho.
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.
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Quadro 126 – Síntese das unidades imobiliárias e área pública previstas para a área do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho
DESTINAÇÃO

Lotes

Área passível de Parcelamento

Área (m2)

Percentual

711.364,48

100%

1. Unidades Imobiliárias
a. Uso Residencial Unifamiliar – RU

490

66.849,00

9,40%

b. Uso Residencial Coletivo – RC

43

54.729,84

7,69%

c. Uso Comércio – COM

5

33.542,76

4,72%

d. Uso Misto – M1 (4 pavimentos)

57

44.475,51

6,25%

e. Uso Misto – M2 (7 pavimentos)

4

16.425,80

2,31%

f. Uso Misto – M3 (8 pavimentos)

10

11.875,07

1,67%

g. Uso Misto – M4 (Comércio + Prestação de Serviços)

9

17.886,27

2,51%

h. Posto de Lavagem e Lubrificação – PLL

1

3.153,76

0,44%

i. Uso Industrial/Comercial – I/COM

4

26.658,85

3,75%

j. Equipamento Público Comunitário – EPC

7

87.181,77

12,26%

630

362.778,63

51,00%

a. Praça

12.649,00

1,78%

b. Parque Urbano

96.853,43

13,62%

3. Sistema de Circulação

239.083,42

33,61%

Área Pública: (1j) + 217

196.684,20

27,65%

Área Pública (2): (1j) + 2 + 318

435.767,62

61,26%

Total
2. Espaços Livres de Uso Público – ELUP

Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

Na Centralidade 1, concentraram-se os lotes para EPCs destinados à Segurança Pública,
Secretaria de Saúde e Instituto Federal de Brasília – IFB (que já possuem, ou solicitaram,
Cessão de Área a Título Precário) para atender a demanda das populações de
Sobradinho I e Sobradinho II, além de lotes comerciais e de uso misto.
Na Zona A estão previstos lotes para comércio e serviços de médio e grande porte,
industrial de baixa incomodidade e um lote para posto de gasolina, lindeiros à Via de
Circulação.
Os lotes de Uso Misto, com comércio e prestação de serviço no térreo e residências nos
demais pavimentos e os EPCs estão localizados ao longo das Vias de Circulação de
Vizinhança, onde se prevê maior fluxo de pessoas e veículos.

17

Nota: Conceito de Área Pública conforme o disposto na Seção IV da Lei Complementar n° 803 (PDOT 2009)
atualizada pela Lei Complementar n° 854 (PDOT 2012).
18 Nota: Conceito de Área Pública conforme Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
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Os lotes residenciais (unifamiliares e coletivos) localizam-se nas áreas mais internas do
parcelamento (Zona A) e ao longo da Via Parque.
Para garantir a proteção da APP foi criado Parque Urbano, de aproximadamente 9,6ha.
Também foi prevista uma Área de Parcelamento Condicionado (APC), para reserva de
área em caso de alteração na legislação e rezoneamento da APA do Planalto Central.
No que diz respeito aos parâmetros de uso e ocupação propostos, a área do Estudo
Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume IV), com base nas diretrizes
formuladas pela SEGETH, estabeleceu:
a. Coeficiente de aproveitamento:
C.A = Área Total de Construção/Área do Lote
a.1) C.A (Coeficiente de Aproveitamento Básico) = 1;
a.2) O Coeficiente de Aproveitamento Máximo (C.A máximo):
Quadro 5 – Quadro síntese dos coeficientes de aproveitamento previstos para a área do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho.
Zona

Uso/Atividade

C.A máximo

Comércio de bens/ Prestação de serviços
Centralidade 1

Institucional ou Comunitário

2

Misto
Industrial de baixa incomodidade

1,5

Comércio de bens/ Prestação de serviços
Institucional ou Comunitário
Zona A

Misto

3

Residencial – habitação coletiva
Residencial – habitação unifamiliar

Industrial de baixa incomodidade
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

1,5

a.3) São consideradas no cálculo da área construída todas as áreas cobertas, exceto
aquelas cuja exclusão está prevista no Código de Edificações do Distrito Federal;
a.4) Subsolos destinados às garagens não serão computados na área máxima de
construção permitida.
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b. Taxa de permeabilidade:
Quadro 6 – Quadro síntese da taxa de permeabilidade prevista para a área do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho
Uso/Atividade

Taxa de Permeabilidade (% mínima)

Comércio de bens/ Prestação de serviços

30 %

EPC

10%

Misto (M1, M2, M3)

10 %

Industrial de baixa incomodidade

10 %

Residencial Coletivo

10 %

Misto (M4)

30 %

APC / APP

100%

ELUP
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

100 %

b.1) Os lotes com área inferior a 200m² (duzentos metros quadrados) não possuem taxa
mínima de permeabilidade;
b.2) É obrigatória a implantação de arborização e/ou ajardinamento nas áreas permeáveis;
b.3) O percentual de permeabilidade da área do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho (Volume V) foi garantido somando-se as áreas não parceláveis,
ELUP e as áreas permeáveis dos lotes com área superior a 200m 2.
c. Altura da edificação:
Quadro 7 – Quadro síntese das alturas da edificação previstas para a área do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho.
Zona

Uso/Atividade

Altura Máxima (m)

Comércio de bens/ Prestação de serviços
Centralidade 1

Institucional ou Comunitário

23

Misto
Industrial de baixa incomodidade

16

Comércio de bens/ Prestação de serviços
Institucional ou Comunitário
Zona A

Misto

37,5

Residencial – habitação coletiva
Residencial – habitação unifamiliar

Industrial de baixa incomodidade
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

10
16
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c.1) A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da
cota de soleira deverá ser efetuada no ponto médio de cada projeção/lote, no seu sentido
longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua
calçada, de modo a evitar o afloramento de subsolo, respeitados os dispositivos
constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005;
c.2. Estão incluídos na altura máxima permitida todos os elementos de composição
arquitetônica do conjunto edificado, como cobertura, cumeeira, coletores solares,
aquecedores, caixas d’água, e equipamentos diversos, incluindo os de telecomunicações.
d. Estacionamento:
De acordo com as DIUPE nº 33/2016, a norma poderá flexibilizar a exigência do
quantitativo de vagas de estacionamento no interior dos lotes para habitação de interesse
social.
 Ventilação e Iluminação:
A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho (Volume V) será
implantada na RA V, caracterizada por sua posição elevada com topografia acidentada,
com presença de morros e clima ameno em relação ao restante do Distrito Federal.
A proposta de parcelamento prevê a implantação de um corredor de edificações com até
37,5 metros de altura ao longo das principais vias de circulação, conforme ilustrada na
Figura 155.

Figura 155 – Perspectiva volumétrica do parcelamento de solo urbano Residencial Sobradinho.
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.

A implantação de edifícios em local com ocupação urbana caracteristicamente horizontal,
em sua maioria residenciais unifamiliares de até três pavimentos, cria uma barreira à
ventilação natural.
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Para amenizar o efeito das ilhas de calor, a poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do
Residencial Sobradinho (Volume IV) propõe que os espaços públicos sejam amplamente
arborizados, criando um ambiente de passeio sombreado e mais confortável para o
pedestre, considerando todas as normas de acessibilidade vigentes para passeios.
Ainda, com intuito de melhorar o clima, ventilação e iluminação no parcelamento, são
propostas duas grandes áreas verdes, uma praça e o Parque Urbano que deverão dispor
de paisagismo vegetal.
 Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural:
A RA de Sobradinho I possui geografia diferenciada. A presença de morros e cachoeiras,
o clima ameno e a tranquilidade local agregam potencial para que a região se firme como
capital do ecoturismo no Distrito Federal.
Sobradinho I é a única região do Distrito Federal que se localiza em serra, o que lhe
confere um ar diferenciado e peculiar.
Observam-se iniciativas públicas e privadas com intuito de desenvolver o turismo na
região.
A Administração Regional de Sobradinho I, em parceria com o a Secretaria de Meio
Ambiente e Tecnologia criaram e mantém o programa Viver na Serra é Bom Demais, que
divulga as belezas naturais e o lazer associado ao meio ambiente.
A região é explorada turisticamente por meio das trilhas que levam o turista a conhecer
lugares pouco conhecidos, fazendas que oferecem passeios à cavalo, natação em rios,
caminhadas ao ar livre, pesca e degustação de comida tradicionalmente goiana e mineira.
Sobradinho I possui, ainda, um forte apelo cultural.
Considerados patrimônios culturais da cidade: a Sociedade Brasiliense de Folclore, criada
por Teodoro Freitas, em 1961, marca o processo de perpetuação dos costumes
maranhenses no Planalto Central; o Centro de Tradições Populares de Sobradinho; o
Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho que fora do período de
carnaval oferece cursos e oficinas de artes plásticas, canto e teatro; o Grupo Cultural
Azulim e a Banda Sinfônica de Sobradinho, dentre outros.
A região prevista para a implantação da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico
Residencial Sobradinho situa-se na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto
Central, na Zona de Uso Sustentável – ZUS e tem interferência com APP de curso
d’água.
Pela localização em meio ao contexto diferenciado da região, assim como pela
interferência com a APP, pode-se dizer que o empreendimento encontra-se em área de
valor cênico e paisagístico.
A APP possui características ambientais relevantes, tanto com relação aos cursos d’água
e nascentes, como pela cobertura vegetal.
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Dessa forma na área do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho
(Volume IV) propõe-se a criação de um grande Parque Urbano que deverá dispor de
paisagismo vegetal e funcionará como ponto de encontro dos moradores, atendendo a
demanda de espaços de lazer da população local.
7.2. Estudo Preliminar Urbanístico
A área destinada à implantação do Residencial Sobradinho localiza-se próxima ao núcleo
urbano de Sobradinho I (a sul do empreendimento), em região limítrofe à Área de
Regularização de Interesse Específico – ARINE Mansões Sobradinho ao norte, à Área de
Regularização de Interesse Social – ARIS Mansões Sobradinho a noroeste e o limite da
Zona Rural a leste (Mapa 21 – Núcleos Urbanos, Volume III).
Cabe ressaltar, conforme espacializado na Figura 156, que a porção inserida na Região
Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI é definida, pelo presente EIA, como Área de
Parcelamento Futuro – APF e apesar de fazer parte das Diretrizes Urbanísticas DIUPE nº
33/2016 – SEGETH, não foi objeto do Estudo preliminar.
O restante da gleba, por sua vez, compreende a área localizada na RA de Sobradinho I –
RA V, e constante no Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho.
Assim, informa-se que o presente item se restringirá às informações urbanísticas
presentes no Estudo Preliminar Urbanístico, ou seja, a área inserida na RA de Sobradinho
I, haja visto que a APF não possui ainda uso e ocupação definidos.
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Figura 156 – Espacialização das Áreas de Parcelamento Futuro e do Estudo Preliminar Urbanístico.

Prestados os esclarecimentos iniciais, cumpre ressaltar que a proposta de parcelamento
foi pensada para atender à atual política habitacional do Distrito Federal cujo objetivo é
oferecer lotes urbanizados a pessoas de baixa renda de modo a reduzir o déficit de
moradias, assim como às Diretrizes Urbanísticas (DIUR e DIUPE) elaboradas pela
SEGETH.
Conforme as DIUR nº 02/2014, o parcelamento é dividido em duas grandes zonas
denominadas: Centralidade 1 e a Zona A (Figura 157).
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Figura 157 – Zoneamento do Residencial Sobradinho, conforme DIUR nº 02/2014.
Fonte – Diretrizes Urbanísticas Específicas nº 33/2016.

A Centralidade 1, faz parte do sistema de centralidades estabelecidos na DIUR nº
02/2014 com intuito de estruturar o espaço urbano da região.
O projeto da centralidade pauta-se na premissa de se configurar uma área urbana
compacta, com maior densidade de ocupação e diversidade de usos, constituindo
elemento de referência na paisagem urbana.
Desse modo, na Centralidade 1 concentram-se os lotes para Equipamentos Públicos
Comunitários de Segurança Pública, de Saúde e de Educação, cuja destinação já se
encontra estabelecida com base em solicitação / obtenção de Cessão de Área a Título
Precário, além de lotes comerciais e de uso misto.
A Zona A, por sua vez, tem como premissa a destinação predominantemente residencial,
sendo admitidos os usos institucional, comércio, serviços e industrial desde que
compatíveis com a escala residencial. Conforme as diretrizes urbanísticas, esta zona
deve propiciar integração entre os tecidos urbanos dos diversos parcelamentos informais,
assim como desses com os núcleos urbanos de Sobradinho I e Sobradinho II.
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Por este fato a Zona A possui ocupação predominantemente residencial, sendo que os
lotes residenciais (unifamiliares e coletivos) localizam-se nas áreas internas do
parcelamento e ao longo da Via Parque, com as dimensões dos conjuntos variando entre
125 e 210m.
Em posição lindeira à Via de Circulação, estão previstos lotes para comércio e serviços de
médio e grande porte, industrial de baixa incomodidade e um lote para posto de gasolina.
Os lotes de Uso Misto, com comércio e prestação de serviço no térreo e residências nos
demais pavimentos e os EPCs estão localizados ao longo das Vias de Circulação de
Vizinhança, onde se prevê maior fluxo de pessoas e veículos.
As dimensões dos lotes mistos e residenciais atendem ao que foi definido pela equipe de
arquitetos do Programa “Habita Brasília” e apontado como diretriz de projeto na DIUPE nº
33/2016, que prevê o lote ideal para a construção de casas térreas unifamiliares e
também casas geminadas ou sobrepostas, com frente de 5 a 8 metros e profundidades
maiores.
As dimensões do lote de Uso Misto foram estudadas para possibilitar a construção de
edifícios de apartamentos e a concomitância do Uso Comercial e de Prestação de
Serviços com o Residencial.
Para garantir a permeabilidade de 50% do solo, foi criado um Parque Urbano, de
aproximadamente 9,6ha, ao redor da Área de Preservação Permanente (APP) e uma
praça no interior do parcelamento.
Também foi prevista uma Área de Parcelamento Condicionado (APC), para reserva de
área em caso de alteração na legislação e rezoneamento da APA do Planalto Central.
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Figura 158 – Poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho com a
indicação dos respectivos usos.
Fonte – Estudo Preliminar Urbanístico.
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7.3. Destinação e/ou Uso Futuro das Áreas Remanescentes
A poligonal que não está presente no Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho (Volume IV), constante nas Diretrizes Urbanísticas Específicas – DIUPE nº
33/2016 (Volume IV), foi definida por este EIA como Área de Parcelamento Futuro – APF,
e ainda não possui ocupação prevista, portanto, será objeto de estudo urbanístico
específico, posteriormente, a ser aprovado junto aos órgãos competentes.
7.4. Atendimento aos Futuros Moradores pelos Serviços Públicos
Atendido e apresentado no item 7.2 – Estudo Preliminar Urbanístico.
7.5. Avaliação Geotécnica
 Introdução:
Este capítulo tem por objetivo a descrição dos procedimentos metodológicos a serem
utilizados na elaboração dos produtos voltados para a identificação do risco geotécnico
que integra a poligonal da Área Diretamente afetada (ADA) do Residencial Sobradinho,
assim como apresentar os resultados gerados com as análises efetuadas.
Em adição à análise de risco, foi realizado o cruzamento entre o resultado encontrado em
termos de probabilidade de ruptura e a área relativa ao Estudo Preliminar Urbanístico,
contemplando os distintos usos previstos e verificando a situação de cada um quanto ao
nível de risco estimado.
Mais adiante, encontram-se explanadas as bases teóricas dos modelos que foram
empregados e procedimentos gerais de execução metodológica. O procedimento a ser
desenvolvido encontra-se listadas abaixo:
 análise de ocorrência de deslizamentos: definição da probabilidade de ruptura
(PR) das encostas presentes na região analisada, representado o grau de risco
geotécnico em relação a estes eventos.
Em termos de ferramentas computacionais utilizadas para o tratamento das informações
no presente estudo, destacam-se as plataformas de Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) e softwares voltados para análise estatística e a manipulação de dados em formato
matricial.
a) Metodologia:
O objetivo aqui corresponde à realização de uma análise de risco geotécnico resultando
no panorama de susceptibilidade ao desenvolvimento de eventos de movimentos de
massa para a região da ADA em termos espaciais, fornecendo uma carta de
probabilidade de ruptura das encostas.
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A metodologia aqui explanada se baseia no trabalho de Azevedo (2015). Para a
determinação do cenário de estabilidade, será necessária a utilização de um método
probabilístico, no caso, o método FOSM (First Order Second Moment), tomando-se, para
isto, uma função de desempenho que representa um modelo de estabilidade de encostas,
no intuito de se obter a probabilidade de ruptura vinculada às vertentes. Conforme Assis
et al. (2012), métodos probabilísticos são aqueles que permitem a avaliação da
distribuição de probabilidade de uma variável dependente em função do conhecimento
das distribuições estatísticas das variáveis independentes que geram a variável
dependente.
A função de desempenho aqui considerada, a qual relaciona a variável dependente,
representada pelo fator de segurança (FS), com as variáveis independentes, utiliza, como
base, o modelo de talude infinito para solos homogêneos em termos de uma análise de
tensões efetivas (BIONDI et al., 2000). A equação determinística do fator de segurança
(FS) é dada pela seguinte fórmula:
𝐹𝑆 =

𝑐′
𝑡𝑎𝑛𝜙
+
𝛾. 𝐻. 𝑠𝑒𝑛𝛽. 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑡𝑎𝑛𝛽

Em que:
c’ = representa a coesão efetiva;
ϕ’ = relaciona-se ao valor do ângulo de atrito efetivo do solo;
γ = refere-se ao peso específico do solo;
H = é a profundidade da camada de solo na superfície de ruptura potencial;
β = representa a inclinação do talude.
Os parâmetros c’, ϕ’, γ e H, foram obtidos a partir de pesquisas em publicações técnicas
que retratam características geotécnicas similares aquelas encontradas na área de estudo
(ADA). A inclinação dos taludes é representada pelos valores de declividade das
encostas, cuja grade é derivada do modelo numérico de terreno (MNT).
A organização e espacialização dos dados topográficos e geotécnicos foram realizadas
com o auxílio de uma plataforma de SIG e representadas sob o formato raster. Para a
execução do método FOSM, estas matrizes foram exportadas em arquivos com formato
texto (“txt”) e serviram de input para o cálculo da probabilidade de ruptura, o que foi
realizado a partir de rotinas computacionais específicas, desenvolvidas para este fim.
A execução do método FOSM correspondeu ao cálculo, para cada célula de trabalho, do
fator de segurança médio E[FS] e da sua variância V[FS], de acordo com as formulações
abaixo:
̅ , 𝛽̅ , 𝜙̅)
𝐸[𝐹𝑆] = 𝐹𝑆(𝑐̅, 𝛾̅ , 𝐻
𝑛

𝜕𝐹𝑆 2
𝑉[𝐹𝑆] = ∑ (
) 𝑉(𝑥𝑖 )
𝜕𝑥𝑖
𝑖=1
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Em que:
xi = está ligado a cada uma das variáveis independentes do fator de segurança
consideradas nas estatísticas. Neste trabalho, foram utilizadas a coesão e o ângulo de
atrito;
V(xi) = refere-se à variância das duas variáveis independentes estabelecidas com
natureza estatística pelo método FOSM (coesão e ângulo de atrito). A determinação da
variância é realizada pela adoção de valores amplamente conhecidos no meio técnico de
coeficientes de variação para estas duas variáveis. O desvio padrão correspondente ao
fator de segurança pode se determinado pela extração da raiz quadrada da variância
calculada.
O resultado da aplicação do método FOSM corresponde a uma distribuição probabilística
do fator de segurança para cada pixel, a partir das distribuições estatísticas da coesão e
ângulo de atrito. Todas as distribuições foram consideradas normais. Foram geradas
matrizes distintas, voltadas para o registro do fator de segurança médio e do desvio
padrão. Estas matrizes apresentam a mesma resolução dos planos de informação criados
inicialmente para armazenar os dados básicos, de forma que cada pixel destas matrizes
está relacionado a uma dada porção do terreno em avaliação. A cada par de valores que
correspondem ao valor médio e ao desvio padrão correspondente a uma posição, podese associar uma distribuição probabilística normal para o fator de segurança, sendo que
estas informações serviram para estabelecer as probabilidades de ruptura dos taludes.
A probabilidade de ruptura (PR) pode ser considerada como a parcela da área a qual se
encontra sob a curva unitária da função densidade de probabilidade para o fator de
segurança, em relação ao fator de segurança inferior a unidade (fator de segurança crítico
para a estabilidade). A Figura 159 representa o esquema de aplicação do método FOSM
na definição da probabilidade de ruptura que representa o risco geotécnico.
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Figura 159 – Cálculo do risco geotécnico em termos de probabilidade de ruptura.
Fonte – Modificado por Geo Lógica de Azevedo, 2015.

Ao fim do processo, uma matriz de probabilidade de ruptura para a região da ADA será
gerada, a qual poderá ser classificada em níveis de susceptibilidade, de forma que os
pontos mais críticos ficam evidenciados.
b) Resultados:
Com base nos levantamentos executados na ADA, constata-se que a região encontra-se
sobre o domínio de cambissolo, solos orgânicos e, na sua maior extensão, latossolo
vermelho.
Utilizou-se um modelo para a estimativa da distribuição espacial da espessura do solo
baseado na inclinação das vertentes em cada pixel, conforme expresso na equação
abaixo (CATANI et al., 2010):
ℎ𝑖 = ℎ𝑚𝑎𝑥 [1 −

tan 𝜃𝑖 − tan 𝜃𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑚𝑖𝑛
(1 −
)]
tan 𝜃𝑚𝑎𝑥 − tan 𝜃𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑚𝑎𝑥

Em que:
hi = corresponde ao valor da espessura de solo computada em um dado pixel i;
hmin e hmax = são as profundidades previstas mínima e máxima de solo;
θmax e θmin = referem-se às declividades máxima e mínima encontradas na área.
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As espessuras do solo hmin e hmax utilizadas no modelo acima foram obtidas a partir de
pesquisas bibliográficas e de resultados de sondagens em solos de mesma classificação.
Com base no trabalho de Roque; Souza (2008) e ensaios do tipo SPT realizados em
região de latossolos localizada na Área Especial nº 22, Setor C Norte de Taguatinga-DF
foi possível estabelecer hmin e hmax em 3,0 e 13 metros, respectivamente. A Figura 160
mostra a distribuição da camada de solo gerada para a ADA.

Figura 160 – Estimativa da distribuição espacial da espessura do solo com
base na declividade na ADA.
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Roque; Souza (2008) apresentam valores médios típicos para os parâmetros de
resistência dos tipos de solos presentes na ADA. Os valores correspondentes aos
coeficientes de variação adotados em relação às variáveis de coesão e ângulo de atrito,
40% e 10%, respectivamente, são apresentados por Assis et al. (2012). Estes elementos
representam medidas já amplamente utilizadas em problemas que envolvem variabilidade
dos parâmetros do solo e encontram-se validados em outros trabalhos técnicos. O
Quadro 127 resume as medidas dos parâmetros de resistência do solo empregados no
método probabilístico de estabilidade de taludes.
Quadro 127 – Valores empregados na análise de estabilidade pelo método FOSM
Solo

Coesão

Ângulo de Atrito

Latossolo vermelho

10 kPa

20°

Gleissolo háplico

20 kPa

10°

Cambissolo háplico

5 kPa

25°

A medida adotada para o peso específico do solo foi definida em 15kN/m³. Na Figura
161, apresenta-se a carta de probabilidade de ruptura para a ADA a qual representa os
níveis de risco ao desenvolvimento de movimentos de massa.
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Figura 161 – Carta de risco geotécnico referente a ocorrência de movimentos
de massa.

Os resultados de PR encontrados foram classificados em quatro faixas de valores,
apresentando medidas que variaram de 2,9x10 -20% a 1,2%. De forma geral, os valores de
PR alcançados são extremamente baixos, o que minimiza a possibilidade de ocorrência
de eventos associados a instabilidades de material inconsolidado.
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Especificamente tratando-se do terreno, a maior parte da área analisada abrange a classe
de PR correspondentes a valores inferiores a 10 -8%. Isso foi observado efetuando-se as
medidas de classes para o plano de informação da probabilidade de ruptura
(correspondente a uma área total de, aproximadamente, 140,0ha). Foi possível verificar
que a maior área classificada encontra-se associada à categoria com PR variando de
2,9x10-20% a 10-13%, as menores porcentagens. As probabilidades de ruptura acima de
0,001% (correspondendo aos valores superiores atingidos na análise) abrangem 0,21ha.
Para PR entre 10-13% e 0,001%, tem-se uma área de 37,09ha. O Quadro 128 define a
distribuição da área analisada pelas diversas classes de risco de ocorrência de
deslizamentos.
Quadro 128 – Medidas de classe para risco de movimentos de massa
Classe de PR

Área (ha)

Porcentagem da área total

2,9x10-20% a 10-13%

102,86

73,4

10-13% a 10-8%

29,46

21,0

10-8% a 0,001%

7,63

5,4

0,001% a 1,2%

0,21

0,2

Fazendo-se a operação de tabulação cruzada entre os planos de informação da
susceptibilidade a ocorrência de deslizamentos e de declividade, observou-se que as
menores probabilidades de ruptura (de 2,9x10-20% a 10-13%) se relacionam com
declividades até 15°. A classe das PR mais altas está ligada a todas as faixas de
declividades. As probabilidades de ruptura que variam de 10 -8% a 0,001% são
encontradas para declividades inferiores a 20°. No Quadro 129 são explicitados os
resultados para distribuição da área de estudo obtidos pela tabulação cruzada.
Quadro 129 – Resultado da tabulação cruzada entre probabilidade de ruptura e declividade
Declividade
PR
0° a 5°

5° a 10°

10° a 15°

15° a 20°

> 20°

2,9x10-20% a 10-13%

102,28 ha

0,57 ha

0,02 ha

-

-

10-13% a 10-8%

18,44 ha

11,01 ha

-

-

-

10-8% a 0,001%

4,57 ha

2,22 ha

0,82 ha

0,01 ha

-

0,001% a 1,2%

0,02 ha

0,02 ha

0,12 ha

0,05 ha

0,01 ha

A configuração alcançada para os fatores de segurança na análise determinística
encontra-se na Figura 162.
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Figura 162 – Distribuição espacial dos fatores de segurança obtidos com a
análise determinística baseada no modelo de estabilidade de taludes.
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A proposta relativa á poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico foi sobreposta ao mapa
de risco alcançado no sentido de se verificar o delineamento dos níveis de PR em cada
uso previsto para a área em questão. De posse destes dados, foi possível mensurar o
grau de risco em cada uso proposto, permitindo avaliar sua condição individualmente.
Para os usos relativos às áreas de parcelamento condicionado (APC), de permeabilidade,
àquelas destinadas a calçadas e ciclovias, faixas de domínio (rodovia DF-325) lotes e
vias, observou-se que a maior porcentagem destas regiões é classificada na categoria
com menores valores de risco encontrada (2,9x10-20% a 10-13%). Apenas o uso referentes
às APPs (54,55% da área associada à faixa da PR correspondente a 10 -8% a 0,001%) foi
classificado em sua maioria com PR diferentes dos valores mais baixos estabelecidos.
Destaca-se também que em apenas dois usos (APP e áreas de permeabilidade) houve o
registro de PR situadas entre 0,001% a 1,2% (maiores valores de risco encontrados na
análise). Mesmo assim, representam menos que 0,6% do total dos usos citados.
Pode-se observar claramente que a predominância é de valores muito baixos de risco
associados à proposta preliminar urbanística. As zonas de lotes têm 99,31% de sua área
com PR inferior a 10-13%, enquanto que as vias, esse percentual atinge 97,64%.
As APPs e áreas de permeabilidade possuem porcentagens significativas de suas
extensões em valores intermediários de probabilidade de ruptura, mas estes locais terão
restrições quanto à ocupação, de modo a impedir a progressão dos níveis de risco
geotécnico. O nível de risco representado atualmente por estas PR intermediárias é muito
pequeno, o que não acarreta o desenvolvimento de eventos de ameaça. No Quadro 130
está definida a distribuição das áreas dos usos por faixas de PR, enquanto que na Figura
163 encontra-se a integração entre os mapas de probabilidade de ruptura e da proposta
urbanística preliminar para o Residencial Sobradinho.
Quadro 130 – Distribuição das áreas dos usos previstos no Estudo Preliminar Urbanístico em relação às PR
Uso Proposto

Probabilidade de ruptura
2.9x10-20% a 10-13%

10-13% a 10-8%

10-8% a 0,001%

0,001% a 1,2%

APC

29,41 ha

5,29 ha

0,01 ha

-

APP

1,23 ha

0,3 ha

1,86 ha

0,02 ha

Área de permeabilidade

5,38 ha

1,39 ha

2,44 ha

0,03 ha

Calçada e ciclovia

1,79 ha

0,13 ha

0,1 ha

-

Faixa de domínio

0,01 ha

Lotes

37,32 ha

0,22 ha

0,04 ha

-

Vias

9,53 ha

0,22 ha

0,01 ha

-
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Figura 163 – Integração entre a poligonal do estudo preliminar urbanístico e o
mapa de risco geotécnico.
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c) Considerações Finais:
A análise de risco geotécnico realizada na ADA forneceu como resultado valores
extremamente baixos relacionados à probabilidade de ruptura. A maior parte da ADA
(72,9%) foi classificada com PR inferiores a 10-13%. O resultado probabilístico é ratificado
pelos valores de fatores de segurança calculados. Um porção extensa da região
apresenta FS superior a 10, o que indica uma condição extremamente satisfatória de
estabilidade, levando-se em consideração que o FS crítico considerado como evidência
de ruptura é 1. O valor mínimo encontrado de FS corresponde a 1,6, o qual se encontra
em uma região destinada a APF e em extensões muito pequenas com declividades
médias, fora, portanto, da poligonal prevista para o estudo preliminar urbanístico. Mesmo
assim, essa medida mínima de FS igual a 1,6 é considerada satisfatória em termos de
estabilidade de taludes.
Assim, a área que contempla o Estudo Preliminar Urbanístico possui um baixo nível de
possibilidade de ocorrências de eventos de movimentos de massa em função não só de
suas características geotécnicas, mas principalmente pela sua condição topográfica, a
qual é composta por declividades muito baixas, conferindo, assim, um alto grau de
estabilidade ao terreno. Por consequência, observa-se que os usos propostos pelo Estudo
Preliminar Urbanístico estão todos contidos em patamares mínimos de risco geotécnico. A
maior porcentagem dos usos, principalmente lotes, vias, calçadas e rodovias estão em PR
inferiores a 10-13%.
7.6. Risco Geotécnico x Estudo Preliminar Urbanístico
No Volume III é apresentado o Mapa 23 – Risco Geotécnico referente à sobreposição
da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico.
7.7. Áreas Submetidas à Supressão Vegetal
Atendido e apresentado no item 5.2.4 – Flora.
7.8. Paisagismo
O Projeto Paisagístico poderá ser elaborado juntamente com o Projeto Urbanístico (URB,
MDE e NGB) ou posteriormente a este, conforme solicitação da SEGETH, nos termos do
Decreto Distrital nº 38.247/2017 (DISTRITO FEDERAL, 2017).
7.9. Obras e Equipamentos de Infraestrutura Básica e Complementar
Os canteiros para implantação das infraestruturas urbanas do Residencial Sobradinho
serão alocados internamente ao parcelamento, a fim de evitar supressão vegetal em
áreas externas, em lotes destinados à equipamentos públicos comunitários que serão
implantados por último, conforme o cronograma de faseamento (Volume IV). O
dimensionamento correspondente será definido na fase pertinente, ou seja, entre L.P e
L.I, quando todos os projetos executivos serão elaborados e aprovados, sendo possível,
portanto, a definição do local e dimensionamento dos canteiros.
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Quanto à implantação das infraestruturas urbanas serão definidas na fase pertinente, ou
seja, entre L.P e L.I, quando todos os projetos executivos serão elaborados e aprovados.
Sendo possível, portanto, a definição dessas técnicas, de acordo as normas vigentes,
boas técnicas de engenharia e exigências/ recomendações dos órgãos públicos.
Para determinação das áreas de empréstimo será verificada a necessidade na fase
pertinente, entre L.P e L.I, após elaboração e aprovação dos projetos executivos. Deverá
ser levado em consideração que as empresas possuam a devida autorização/licença para
operação e respectivo fornecimento junto aos órgãos competentes, assim como a
aplicação das boas técnicas de engenharia e observação do arcabouço legal para a
referida atividade.
A localização das áreas de bota-fora deve estar de acordo com a manifestação do SLU e
normativos legais, cuja consulta pela Terracap deverá ocorrer na fase pertinente, entre
L.P e L.I.
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8. INFRAESTRUTURA
8.1. Drenagem de Águas Pluviais
8.1.1. Introdução
O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, quando bem planejado, projetado e
executado proporcionam benefícios importantes ao desenvolvimento urbano,
possibilitando um crescimento ordenado, livre de inundações e de prejuízos ao tráfego de
pedestres e de veículos.
Os estudos abordam as tendências previstas no PDDU-DF, uma vez que a ADASA, pela
Resolução nº 09 (DISTRITO FEDERAL, 2011), estabeleceu os critérios e procedimentos
gerais para requerimento e obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos
para lançamento de águas pluviais em corpos de água de domínio do Distrito Federal.
Tal resolução objetiva a implantação de soluções compensatórias de drenagem, agindo
complementarmente às estruturas convencionais, evitando deste modo a transferência
dos impactos para jusante do ponto de lançamento, através da utilização de dispositivos
de infiltração, detenção e retenção das águas pluviais. Os principais aspectos
considerados são a vazão máxima de lançamento (critérios quantitativos) e tempo de
detenção do sistema (critérios qualitativos).
8.1.2. Diagnóstico das Estruturas
No intuito de caracterizar as estruturas de drenagem existentes no local, foram realizadas
visitas técnicas na área em estudo, bem como o envio das Cartas-Consulta nº 17/2016DITEC à NOVACAP (Volume IV), solicitando informações sobre o sistema de drenagem
existente e/ou projetado. Esta Companhia, por meio da Carta-Resposta nº 133/2016 do
dia 05 de fevereiro de 2016 PRES/NOVACAP (Volume IV), informou que não existem
redes de águas pluviais inseridas no limite da poligonal demarcada em consulta,
implicando que não existe interferência.
Assim, esta Companhia orienta que o projeto de drenagem a ser desenvolvido para a
área interna do parcelamento adote o termo de referência de drenagem (NOVACAP), bem
como o atendimento a Resolução nº 09/2011 da ADASA (DISTRITO FEDERAL, 2011).
8.1.3. Delimitação das Sub-Bacias
A delimitação das sub-bacias foi realizada utilizando base cartográfica obtidas do
Mapeamento Aerofotogramétrico do Distrito Federal – Escala de 1:10.000 (TOPOCART,
2009), com curvas de nível com equidistância de 5,0 metros além das bases de
projetos/cadastros de drenagem da NOVACAP.
As definições das sub-bacias de drenagem com suas características morfométricas
(delimitação, área da bacia e declividade) foram obtidas digitalmente através do MNT com
o uso do software ArcGIS v10 pacote da ESRI (Environmental Systems Research
Institute).
398

A partir do MNT definiu-se o potencial de caminhamento da água em função da
topografia, o que gerou a rede de caminhos preferenciais. A partir da potencialidade de
caminhamento determinou-se as sub-bacias para a área de estudo.
A união de todas essas unidades de contribuição define a macro contribuição que engloba
o empreendimento, onde procurou-se manter uma divisão de sub-bacias, já consolidada
do ponto de vista local, utilizando um algoritmo de determinação dos divisores de bacias a
partir das cotas do MNT gerado.
A área de estudo foi dividida em 05 (cinco) sub-bacias de drenagem, conforme Planta
constante no Volume V.
8.1.4. Parâmetros de Projeto
 Método de cálculo:
Para o desenvolvimento do cálculo da vazão excedente de águas pluviais adotou-se o
“Método Racional”, tendo em vista que a área a ser drenada é menor que 300 hectares.
O método racional para a avaliação da vazão de escoamento superficial consiste na
aplicação:
Q=nxCxixA
Em que:
Q = vazão (l/s);
n = Coeficiente de Retardamento;
C = Coeficiente de Escoamento Superficial;
i = intensidade de chuva crítica (l/s x ha);
A = área contribuinte para a seção considerada (ha).
 Coeficiente de escoamento superficial (C):
O coeficiente de escoamento determina uma relação entre a quantidade de água que
precipita e a que escoa em uma área com um determinado tipo de cobertura de solo.
Quanto mais impermeável for a cobertura do solo, maior será esse coeficiente.
Para a fixação do coeficiente de escoamento superficial podem ser usados valores
tabelados, apresentados pela bibliografia para a determinação deste coeficiente de
escoamento de acordo com as superfícies urbanas. A NOVACAP recomenda os valores
dispostos no Quadro 131.
Quadro 131 – Valores de coeficientes de escoamento superficial conforme a cobertura do solo
Superfícies

C

Calçadas ou impermeabilizadas

0,90

Intensamente urbanizadas e sem áreas verdes

0,70
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Superfícies

C

Residências com áreas ajardinadas

0,40

Integralmente gramadas
0,15
Fonte – Termo de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial NOVACAP, Adaptado.

No caso em que uma mesma área possui tipos diferentes de coberturas é necessária a
compatibilização dos coeficientes. Esta é feita, realizando-se uma média ponderada dos
valores, conforme equação.
n

C

 AC
i 1
n

i

i

A
i 1

i

Em que:
Ai = a área parcial, “i” considerada;
Ci = o coeficiente relacionado à área Ai.
Conforme o Estudos Preliminar Urbanístico (Volume IV), para garantir a permeabilidade
de 50% do solo, foi criado um Parque Urbano, de aproximadamente 9,6ha, ao redor da
Área de Preservação Permanente (APP) e uma praça no interior do parcelamento. A Área
de Parcelamento Condicionado (APC), também contabilizada no cálculo de
permeabilidade, foi prevista como reserva de área em caso de alteração na legislação e
rezoneamento da APA do Planalto Central.
Os usos do solo e as respectivas taxas de permeabilidade são detalhados abaixo:
Quadro 132 – Taxa de permeabilidade previsto no Estudo Preliminar Urbanístico
Zona

Uso/Atividade
Comércio de bens/prestação de serviços

Centralidade 1

Institucional ou comunitário
Misto
Industrial de baixa incomodidade

Zona A

Taxa de permeabilidade (% Mínima)
30

10

Comércio de bens/prestação de serviços

30

Institucional ou comunitário

30

Misto
Residencial – habitação coletiva
Residencial – habitação unifamiliar

10

Industrial de baixa incomodidade
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O valor de “C” foi determinado para as condições futuras de urbanização da bacia.
Considerando que a ocupação é heterogênea, estimou-se o valor de “C” pelo método da
média ponderada por sub-bacia, conforme detalhado na Planta constante no Volume V.
Quadro 133 – Coeficiente de escoamento superficial das sub-bacias
COEFICIENTE DE RUNOFF - SUB-BACIA 01 - RES. 01
COEF. ESCOAM.
ÁREAS
ÁREAS (M2)
TOTAL
SUPERF.
INTEGRALMENTE GRAMADAS
20.219,16
0,15
3.032,87
CALÇADAS OU IMPERMEABILIZADAS

4.794,57

0,90

25.013,72

0,29

4.315,11
7.347,99

COEFICIENTE DE RUNOFF - SUB-BACIA 02 - RES. 01
COEF. ESCOAM.
ÁREAS
ÁREAS (M2)
TOTAL
SUPERF.
INTEGRALMENTE GRAMADAS
6.393,37
0,15
959,01
CALÇADAS OU IMPERMEABILIZADAS

COEF. DE PROJETO

13.413,18

0,90

19.806,55

COEF. DE PROJETO
0,66

12.071,86
13.030,86

COEFICIENTE DE RUNOFF - SUB-BACIA 02 (PV 01 - RD 03 E PV 07 RD 02) - RES. 01
COEF. ESCOAM.
ÁREAS
ÁREAS (M2)
TOTAL
COEF. DE PROJETO
SUPERF.
INTEGRALMENTE GRAMADAS
12.875,13
0,15
1.931,27
0,56
CALÇADAS OU IMPERMEABILIZADAS
15.459,04
0,90
13.913,13
28.334,16

15.844,40

COEFICIENTE DE RUNOFF - SUB-BACIA 03 E 04 (RES. 02) E SUB-BACIA 05 (RES. 03)
ÁREAS

ÁREAS (M2)

COEF. ESCOAM.
SUPERF.

TOTAL

INTEGRALMENTE GRAMADAS

3.537,83

0,15

530,68

EPC/PLL

9.222,59

0,7

6.455,81

CALÇADAS OU IMPERMEABILIZADAS

55.411,50

0,90

49.870,35

68.171,92

COEF. DE PROJETO

0,83

56.856,84

 Intensidade – Duração – Frequência (IDF):
Para determinação da intensidade pluviométrica de projeto foi utilizada a equação IDF
abaixo, elaborada pelo Engenheiro Francisco Pereira e recomenda pela NOVACAP.
21,7 . 𝐹 0,16
𝑖=
. 166,67
(𝑡𝑐 + 11)0,815
Em que:
I = Intensidade da Chuva (l/s/ha);
F = Período de Retorno (anos);
Tc = Tempo de concentração (minutos);
166,67 = Coeficiente de Transformação de (mm/min.) em (l/s/ha).
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No Quadro 134 estão apresentados os valores de intensidade pluviométrica (mm/h) e
altura de precipitação (mm), obtidos a partir da equação IDF - Brasília, para chuvas
intensas com durações entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 15, 20, 25,
50 e 100 anos.
Quadro 134 – Intensidade pluviométrica – I (mm/h) e altura de precipitação – P (mm)

Duração
(min) P (mm)
5
14.65
10
23.48
15
29.59
20
34.19
25
37.83
30
40.83
35
43.37
40
45.57
45
47.50
50
49.23
55
50.78
60
52.20
65
53.50
70
54.70
75
55.81
80
56.85
85
57.83
90
58.75
95
59.62
100
60.44
105
61.23
110
61.98
115
62.69
120
63.37

INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA - I (mm/h) e ALTURA DE PRECIPITAÇÃO - P (mm)
PERIODO DE RECORRÊNCIA (anos)
5
10
15
20
25
50
I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm)
I (mm/h)
P (mm) I (mm/h)
175.83
16.37
196.45
17.47
209.62
18.29
219.49
18.96
227.47
21.18
254.15
140.88
26.23
157.40
27.99
167.95
29.31
175.86
30.38
182.25
33.94
203.63
118.37
33.06
132.25
35.28
141.12
36.94
147.77
38.28
153.14
42.77
171.10
102.56
38.20
114.59
40.76
122.27
42.68
128.03
44.23
132.68
49.42
148.25
90.79
42.27
101.44
45.10
108.24
47.23
113.34
48.94
117.46
54.68
131.24
81.66
45.62
91.24
48.68
97.36
50.97
101.94
52.82
105.65
59.02
118.04
74.35
48.46
83.07
51.71
88.64
54.14
92.82
56.11
96.19
62.69
107.47
68.36
50.92
76.37
54.33
81.49
56.89
85.33
58.95
88.43
65.87
98.80
63.34
53.08
70.77
56.63
75.51
59.30
79.07
61.46
81.94
68.66
91.55
59.07
55.00
66.00
58.69
70.43
61.45
73.74
63.69
76.43
71.16
85.39
55.40
56.74
61.90
60.54
66.05
63.40
69.16
65.70
71.67
73.41
80.08
52.20
58.32
58.32
62.23
62.23
65.16
65.16
67.53
67.53
75.45
75.45
49.38
59.77
55.18
63.78
58.87
66.78
61.65
69.21
63.89
77.33
71.38
46.88
61.11
52.38
65.21
55.89
68.28
58.53
70.76
60.65
79.06
67.77
44.65
62.36
49.89
66.54
53.23
69.67
55.74
72.21
57.77
80.68
64.54
42.64
63.52
47.64
67.78
50.84
70.97
53.23
73.55
55.16
82.18
61.64
40.82
64.61
45.61
68.94
48.67
72.19
50.96
74.82
52.81
83.59
59.01
39.17
65.64
43.76
70.04
46.69
73.34
48.89
76.01
50.67
84.92
56.61
37.65
66.61
42.07
71.08
44.89
74.43
47.01
77.13
48.71
86.18
54.43
36.27
67.53
40.52
72.06
43.24
75.45
45.27
78.20
46.92
87.37
52.42
34.99
68.41
39.09
72.99
41.71
76.43
43.68
79.21
45.26
88.50
50.57
33.80
69.24
37.77
73.89
40.30
77.37
42.20
80.18
43.73
89.58
48.86
32.71
70.04
36.54
74.74
38.99
78.26
40.83
81.10
42.31
90.61
47.28
31.69
70.81
35.40
75.55
37.78
79.11
39.55
81.99
40.99
91.60
45.80

100
P (mm) I (mm/h)
23.66
283.96
37.92
227.51
47.79
191.16
55.21
165.63
61.10
146.63
65.94
131.88
70.05
120.08
73.60
110.39
76.72
102.29
79.50
95.40
82.02
89.47
84.30
84.30
86.40
79.75
88.34
75.72
90.14
72.11
91.82
68.86
93.40
65.93
94.88
63.25
96.29
60.81
97.62
58.57
98.88
56.50
100.09
54.59
101.24
52.82
102.34
51.17

Os resultados anteriormente obtidos podem ser representados graficamente pelas
seguintes famílias de curvas:

Figura 164 – Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Brasília/DF.
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Figura 165 – Precipitação-Duração-Frequência – Brasília/DF.

 Período de recorrência:
Os tempos de retorno utilizados no dimensionamento são apresentados a seguir:
 10 anos para as redes de drenagem;
 10 anos para os reservatórios de detenção (atendimento aos aspectos de
qualidade e quantidade da ADASA).
 Tempo de concentração:
O tempo de concentração consiste no espaço de tempo que as águas pluviais levarão
para alcançar a seção da rede que está sendo considerada. Este tempo de deslocamento
varia com a distância e as características do terreno, tais como depressões e
granulometria do solo.
Para o cálculo do tempo de concentração usou-se a seguinte fórmula:
𝑡𝑐 = 𝑡𝑒 + 𝑡𝑝
Em que:
tc = tempo de concentração em minuto;
te= tempo de deslocamento superficial ou tempo de entrada em minuto;
tp = tempo de percurso em minuto.
O tempo de deslocamento superficial ou de entrada é o tempo gasto pelas águas
precipitadas, nos pontos mais distantes, para atingir a rede através dos acessórios de
captação. Foi adotado como sendo de 15 minutos, o mesmo adotado para Brasília pela
NOVACAP.
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O tempo de percurso (tp) é o tempo de escoamento das águas no interior das redes,
desde o início até a seção considerada. Este tempo é determinado no desenvolvimento
da planilha de cálculo com base no método cinemático:
𝑡𝑝 =

𝐿
𝑉

Em que:
tp = tempo de percurso em segundo;
L = comprimento do trecho de rede em metros;
V = velocidade da água no interior da rede em m/s.
8.1.5. Estudos de Alternativas de Concepção
O estudo de alternativas foi realizado considerando o cenário com atendimento adequado
do serviço de drenagem. Estruturas de detenção e infiltração para controle de
escoamento foram previstas como alternativa, em busca de melhorias na preservação das
vazões de pré-ocupação e controle da produção de escoamento.
Os dois cenários distintos utilizados nas simulações foram determinados, conforme
descrição abaixo:
 Alternativa 01:
A solução dada pela Alternativa 01 propõe um cenário tradicional onde todas as áreas
impermeáveis são direcionadas para a tubulação de drenagem e escoadas para o curso
hídrico sem amortecimento.
No lançamento está sendo proposto dissipadores do tipo impacto, modelo BradleyPeterka, padrões NOVACAP.
A bacia de dissipação por impacto tem geometria em forma de caixa, dotada de uma viga
transversal com seção em “L” invertido. A eficiência desta bacia para idênticos números
de Froude a montante é considerada superior à de uma bacia por ressalto hidráulico.
Algumas considerações importantes sobre o dissipador de energia por impacto:
 Baixo custo, podendo ser utilizado para pequenas descargas;
 Em condições médias de operação, suporta vazões até 9,60m 3/s e velocidades
de até 9,14m/s;
 Para descargas maiores que 9,60m3/s poderão, eventualmente, serem utilizadas
bacias múltiplas, colocadas em paralelo.
Poderão ser utilizadas na saída, tanto de canais a céu aberto como de condutos
fechados.
Os parâmetros adotados e a estimativa da vazão futura para o empreendimento são
apresentados no quadro a seguir:
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Quadro 135 – Estimativa de vazão futura para TR de 10 anos – Alternativa 01
ESTIMATIVA DE VAZÃO FUTURA
ALTERNATIVA 01
INTENSIDADE VAZÃO MÁXIMA
TEMPO DE
ÁREA
CHEGADA
DE CHUVA
SUB-BACIAS DRENADA RUNOFF CONCENTRAÇÃO
(m3/s)
(l/s x ha)
(min)
(ha)
2,39
329,05
18,77
0,29
25,01
SB-01
9,90
342,92
17,30
0,60
48,14
SB-02
3,60
325,58
19,16
0,83
13,32
SB-03
9,66
324,79
19,25
0,83
35,83
SB-04
4,76
301,59
22,13
0,83
19,03
SB-05



CORPO HÍDRICO
RECEPTOR
Córrego Brejo do Lobo
Córrego Brejo do Lobo
Córrego Brejo do Lobo
Córrego Brejo do Lobo
Córrego Brejo do Lobo

Alternativa 02:

O sistema de drenagem pluvial elaborado para a Alternativa 02 tem como princípio a
manutenção ambiental da área de implantação buscando soluções a serem adotadas com
intuito de não causar impacto na rede hídrica existente. O sistema proposto segue o
princípio da drenagem urbana sustentável, que é o de garantir a qualidade da água e o
ciclo hidrológico em todas as suas fases, evitando processos erosivos, enchentes e a
perda da capacidade dos mananciais subterrâneos, mantendo a vazão natural dos cursos
hídricos que receberão a água excedente de drenagem das áreas impermeabilizadas.
Porém, é fato que a impermeabilização durante as fases que sucedem a construção do
empreendimento deverá gerar aumento de volume para a rede de escoamento que passa
naturalmente dentro do empreendimento.
A rede de drenagem tem uma capacidade de escoamento natural de acordo com as
condições atualmente existentes na área. Com o acréscimo da vazão a mesma não terá
capacidade de receber esta vazão adicional e como consequência inundaria. Para
resolver esse tipo de problema, a alternativa indicada nos estudos de hidrologia deste
documento visa recuperar as condições de armazenamento natural do terreno atual,
evitando o aumentando de vazão e mantendo a capacidade de escoamento natural
atualmente existente, representando melhor sustentabilidade na área.
Para melhorar ainda mais o escoamento durante as chuvas é possível orientar as
construções futuras quanto à drenagem dentro do empreendimento, buscando um cenário
sustentável, onde parte do escoamento superficial das áreas impermeáveis drena para as
áreas permeáveis promovendo a infiltração.
Neste cenário de projeto de microdrenagem somente o excedente vai para o sistema de
tubulação de drenagem. As construções são orientadas para serem construídas com
telhado escoando para gramados, valas com armazenamento, etc.
Para as áreas de armazenamento se sugere utilizar dispositivos simples que restrinja o
escoamento à capacidade de vazão de saída correspondente a cada área de drenagem
dentro do terreno.
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Assim, parte do volume produzido pelas áreas impermeáveis seria infiltrada nas áreas
permeáveis existentes no empreendimento, e para o volume excedente, o mesmo deverá
ser conduzido ao sistema coletor que fará a concentração da água, mas contará com
sistemas de controle de vazão através de áreas de amortecimento a montante dos cursos
hídricos e estruturas de dissipação na sua jusante sempre que necessário e que serão
mais bem detalhadas nos projetos executivos a serem apresentados para a fase da
Licença de Instalação. Essas áreas de amortecimento funcionarão como bacia de
retenção de sedimento, bacia de contenção de água e reguladora de vazão, além de
algumas dessas estruturas funcionarem como lagoas paisagísticas quando mantiverem
lâmina de água tendo outra importante função que é melhoria do microclima
especialmente em épocas de maior estiagem.
No lançamento previsto para a Alternativa 02 estão sendo propostos dissipadores do tipo
impacto, modelo Bradley-Peterka, padrões NOVACAP.
A seguir apresenta-se uma análise e aplicação do controle de escoamento, bem como o
dimensionamento do reservatório previsto para a Alternativa 02.


Apresentação do Sistema de Drenagem – Alternativa 02

A Alternativa 02 considera o atendimento adequado do serviço de drenagem e que o
aumento da área impermeabilizada será equilibrado por meio de medidas compensatórias
que irão aumentar a retenção das águas pluviais, em busca de melhorias na preservação
das vazões de pré-ocupação e controle da produção de escoamento.
A apresentação das estruturas de detenção propostas podem ser visualizadas na Planta
constante no Volume V.
Os parâmetros adotados para as estimativas de volume são apresentados nos quadros a
seguir:
Quadro 136 – Parâmetros adotados para o modelo hidrológico – RES. 01
Sub-bacias

01 e 02

Parâmetros

Res. 01

Área contribuição da rede 01 (ha)

25,01

Área contribuição da rede 02 (ha)

48,14

Área impermeável – AI (%)

50

Duração da chuva (h)

1

Precipitação de 1 hora (mm/h)

67,53

Tempo de retorno (anos)

10
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Quadro 137 – Parâmetros adotados para o modelo hidrológico – RES. 02
Sub-bacias

03 e 04

Parâmetros

Res. 02

Área contribuição da rede 10 (ha)

13,32

Área contribuição da rede 11 (ha)

35,83

Área impermeável – AI (%)

83

Duração da chuva (h)

1

Precipitação de 1 hora (mm/h)

67,53

Tempo de retorno (anos)

10

Quadro 138 – Parâmetros adotados para o modelo hidrológico – RES. 03
Sub-bacia

05



Parâmetros

Res. 03

Área contribuição da rede 29 (ha)
Área impermeável – AI (%)

19,03
83

Duração da chuva (h)

1

Precipitação de 1 hora (mm/h)

67,53

Tempo de retorno (anos)

10

Estimativa dos Volumes – Fase de Planejamento

Embora as variáveis hidrológicas, hidráulicas e fisiográficas da bacia, e também os riscos
assumidos, sejam fundamentais no processo de definição dos volumes a reservar, é
interessante o conhecimento prévio da ordem de grandeza que os volumes detidos
podem assumir, tendo em vista a pesquisa de áreas disponíveis e as atividades
preliminares de planejamento.
Os métodos simplificados expeditos têm seu valor nessa fase inicial de tomada de
decisão. Assim, foram analisados os volumes calculados pela Resolução nº 09/2011 da
ADASA (DISTRITO FEDERAL, 2011).
 Método da ADASA (Resolução nº 09 de 2011)
Atualmente os sistemas de drenagem pluvial no Distrito Federal são submetidos às
normativas da ADASA, estabelecidas pela Resolução nº 09/2011 (DISTRITO FEDERAL,
2011). A referida resolução estabelece critérios e procedimentos para outorga de direito
de uso de recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em corpos de água de
domínio do Distrito Federal, objetivando implantar soluções compensatórias de drenagem,
agindo complementarmente às estruturas convencionais, evitando deste modo a
transferência dos impactos para jusante do ponto de lançamento, através da utilização de
dispositivos de infiltração, detenção e retenção das águas pluviais. Os principais aspectos
considerados são: i) Critérios quantitativos - vazão máxima de lançamento; ii) Critérios
qualitativos - tempo de detenção do sistema.
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Com relação aos critérios quantitativos, a ADASA estabelece que a vazão de lançamento
consequente de plena ocupação da área de contribuição, deverá ser no máximo de 24,4
L/s/ha. Ainda em relação à questão quantitativa é preconizada a adoção de lagoas ou
reservatórios para o amortecimento de vazões, para manter a vazão de prédesenvolvimento do DF, sendo seu volume dado por:
𝑉 = 4,705 . 𝐴𝑖 . 𝐴𝑐
Em que:
V = Volume do reservatório a ser implantado (m³);
Ai = Proporção da área impermeável da área de contribuição (em percentual);
Ac = Área de contribuição (ha).
É importante observar que o volume amortecido pelo reservatório de detenção será
escoado lentamente, durante várias horas após a passagem do pico de vazão. Assim, os
benefícios esperados, em termos de controle de cheias, incluem não apenas a atenuação
de vazões como também a perda de sincronia de ocorrência de picos em relação às
redes já em operação e que não possuem sistemas de controle quantitativo (reservatórios
de detenção).
Com relação aos critérios qualitativos o referido órgão dispõe que grande parte da
poluição que vem na água pluvial é recolhida na primeira chuva, o que torna necessário a
construção de estrutura de retenção a fim de que os sedimentos e poluentes existentes se
depositem, e reduzam a carga a jusante. Segundo ainda a ADASA, o armazenamento da
água de chuva durante um período de 24h reduz a carga de sólidos em até 80%.
Para o atendimento destas condições, a referida Agência estabelece que os reservatórios
devem possuir capacidade mínima definida pela seguinte equação.
𝑉𝑞𝑎 = (33,8 + 1,80 . 𝐴𝑖). 𝐴𝑐
Em que:
Vqa = Volume a ser armazenado pelo critério da qualidade em metros cúbicos (m³);
Ac = Área de contribuição (ha);
Ai = Proporção de área impermeável em percentual (%).
Para esgotar este volume em 24 horas, a vazão de saída é estimada em:
𝑄=

𝑉𝑞𝑎
86,4

Em que:
Q = Vazão (l/s).
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Cabe destacar que, conforme preconizado na Resolução ADASA nº 09/2011 (DISTRITO
FEDERAL, 2011), em casos de impossibilidade de atendimento das condições
estabelecidas na referida resolução, poderão ser apresentados estudos alternativos que
atestem a capacidade do corpo hídrico de receber vazão específica de lançamento
diversa, ficando esses estudos sujeitos à aprovação da ADASA.
Ainda em relação à Resolução supracitada, esta dispõe em seu capítulo V a possibilidade
de redução do percentual da área impermeável a ser computado na determinação dos
volumes dos reservatórios quali-quantitativos (estabelecidos no §1º do Art. 7º e no §1º do
Art. 8º), quando da adoção de medidas que favoreçam a infiltração da água no solo,
sendo basicamente:
 aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de
areia ou grama, asfalto poroso, concreto poroso): redução de até 60% (sessenta por
cento) da área que utiliza estes pavimentos;
 desconexão das calhas de telhado de forma a direcionar a água para superfícies
permeáveis com drenagem: redução de até 40% (quarenta por cento) da área de telhado
drenada;
 desconexão das calhas de telhado de forma a direcionar a água para superfícies
permeáveis sem drenagem: redução de até 80% (oitenta por cento) da área de telhado
drenada;
 adoção de trincheiras de infiltração: redução de até 80%;
 direcionamento da água proveniente de superfície impermeável para dispositivos
de infiltração sem saída: redução a ser estimada pela ADASA.
O Quadro 139 apresenta o dimensionamento preliminar dos reservatórios pelo método da
ADASA.
Quadro 139 – Dimensionamento preliminar dos reservatórios pelo método da ADASA
DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DE AMORTECIMENTO TR=10 ANOS
MÉTODO DA ADASA (RESOLUÇÃO Nº 09 DE ABRIL DE 2011)

ASPECTO QUALITATIVO
ÁREA DE
ÁREA
RESERVATÓRIO DE
CONTRIBUIÇÃO IMPERMEÁVEL
DETENÇÃO
(ha)
(%)
RES. 01
RES. 02
RES. 03

73,15
49,15
19,03

50%
83%
83%

ASPECTO QUANTITATIVO

VOLUME
MÍNIMO (m3)

VAZÃO
MÁXIMA
(l/s)

VOLUME
MÍNIMO (m3)

9.055,97
9.004,28
3.486,30

104,81
104,22
40,35

17.208,54
19.193,81
7.431,50

VOLUME
VAZÃO MÁXIMA
TOTAL
(l/s)
(m3)
1.784,86
1.199,26
464,33

26.264,51
28.198,09
10.917,80

O amortecimento das águas pluviais dentro da área do empreendimento ocorrerá de duas
diferentes formas:
 através da construção dos reservatórios permanente com os volumes de acordo
com o calculado;
 através de áreas verdes de infiltração em que a água deverá ficar acumulada
por algumas horas até desaparecer por infiltração, desde que não tenha drenagem para
jusante, com ou sem depressão no terreno.
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O cenário apresentado neste estudo visa reduzir ou minimizar os impactos advindos do
crescimento urbano na sub-bacia e a previsão de metas de um desenvolvimento urbano
sustentável, conforme aborda o PDDU-DF.
Os critérios aplicados no dimensionamento preliminar do reservatório de detenção
preveem uma redução estimada em 80% dos sólidos totais gerados na área
desenvolvida.
Desta forma o projeto contempla a retenção da primeira parte da chuva correspondente
ao escoamento superficial gerado por 22,5mm de chuva para garantir a qualidade da
água pluvial, considerando que as precipitações de Brasília são menores ou iguais a este
valor em 95% para os valores anuais e 90% para o período chuvoso.
 Áreas de amortecimento das águas pluviais para a alternativa 02
O amortecimento das águas pluviais dentro da área do empreendimento poderá ocorrerá
de diferentes formas:
 Através da construção de reservatórios de detenção com espaço de volume de
acordo com o calculado, conforme visto no Quadro 139. Outra alternativa de projeto
poderá incluir a criação de um espelho d’água, transferindo para as margens da bacia
pistas para caminhada tanto quanto para a prática de ciclismo;
 Através de áreas verdes de infiltração associadas ao sistema viários, praças,
etc., em que a água deverá ficar acumulada por algumas horas até desaparecer por
infiltração, desde que não tenha drenagem para jusante, com ou sem depressão no
terreno;
 Através do armazenamento nos lotes, onde os microreservatórios domiciliares
incorporam mudanças conceituais e de eficiência de controle. A principal mudança
conceitual é de gestão urbana porque o microreservatório domiciliar transfere parte da
responsabilidade pelo controle de escoamentos para a esfera privada, cabendo
usualmente ao proprietário do lote sua implantação e manutenção.
Assim, para o controle da drenagem no empreendimento, faz-se necessário identificar,
baseado na permeabilidade resultante e na impermeabilização proposta à área e dentro
dos princípios legais das diretrizes do município de Brasília, a necessidade e possibilidade
de construir áreas para armazenamento e infiltração das águas pluviais, formando um
grande sistema de gerenciamento das águas pluviais.
Com relação a definição das áreas de amortecimento denominada de locais potenciais
para implantação, destaca-se:
 A localização da área de amortecimento foi definida preliminarmente. Assim, no
projeto executivo de drenagem ajustes serão necessários, tendo em vista o fato de que o
estudo ainda se encontra na etapa de análise de alternativas para o controle de qualidade
e amortecimento do escoamento pluvial. A revisão mais detalhada de dimensionamento
das estruturas hidráulicas de controle da bacia de detenção, a simulação de eventos
extremos e o detalhamento dos trechos de intervenção nas galerias de drenagem serão
objeto de complementação dos estudos;
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 Os volumes (qualidade/quantidade) de projeto poderão ser aplicados em
diferentes escalas espaciais, como o lote, o quarteirão, um conjunto de quarteirões,
espaços destinados a grandes equipamentos urbanos, como centros comerciais, centros
esportivos, grandes estruturas viárias, áreas industriais, etc.;
 Independentemente da localização dos dispositivos de qualidade e quantidade,
os volumes de projeto devem ser obedecidos, visando reduzir ou minimizar os impactos
advindos do crescimento urbano na sub-bacia e a previsão de metas de um
desenvolvimento urbano sustentável, conforme aborda o PDDU-DF.
Durante as obras de movimentação de terra para implantação da estrutura viária e das
galerias de drenagem, o controle do escoamento superficial sobre as vias será efetuado
através de construção de reservatórios de infiltração temporários, valetas e lombadas
para direcionamento adequado das águas pluviais. Estas estruturas têm por objetivo
reduzir o volume da enxurrada através de sua contenção e infiltração, adicionalmente os
sedimentos arrastados junto com a água da enxurrada são contidos, evitando que os
sedimentos arrastados alcancem os corpos hídricos.
Observa-se ainda que o processo construtivo será realizado no menor prazo possível
para que os solos não permaneçam expostos e priorizando as obras de terraplenagem na
estação mais seca do ano. Será dado início ao processo de pavimentação e paisagismo
também o mais breve possível, reduzindo-se o período em que o solo ficará exposto à
ação das águas pluviais.
8.1.6. Análises e Discussões
Os cenários apresentados neste estudo visaram reduzir ou minimizar os impactos
advindos do crescimento urbano na sub-bacia. As alternativas de controle foram
definidas, dimensionadas e planejadas a partir do cenário de ocupação futuro e a previsão
de metas de um desenvolvimento urbano sustentável, conforme aborda o PDDU-DF.
As condições simuladas para as 2 (duas) alternativas, priorizou medidas para eliminar os
impactos causados pelas vazões lançadas na área de estudo. As combinações de
soluções envolveram dispositivos de dissipação, reservatórios de detenção (qualidade e
quantidade), valas gramadas, e dispositivos de infiltração.
Em função dos condicionantes, sociais e ambientais, segue comentários quanto à seleção
da alternativa recomendada neste estudo.
A Alternativa 01 não é recomendada para área, principalmente pelos critérios adotados de
lançamento direto, pois a quantidade de sólidos totais gerados na área desenvolvida
causaria grandes impactos nos córregos. Entendemos que os critérios de dissipação
adotado no lançamento não são suficientes, e estariam em desacordo com a resolução da
ADASA.
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Em relação à Alternativa 02, entende-se que é uma alternativa tecnicamente viável para
ser desenvolvida na fase do projeto executivo. A proposta atende condições
estabelecidas pela ADASA no que se refere à qualidade e quantidade, buscando o
controle da poluição difusa com base em retenção da poluição residual, no intuito de
minimizar os impactos provenientes das vazões lançadas no empreendimento. Os
critérios aplicados no dimensionamento do reservatório de detenção preveem uma
redução estimada em 80% dos sólidos totais gerados na área desenvolvida.
É interessante observar que o volume amortecido pelas bacias de detenção será escoado
lentamente, durante várias horas após a passagem do pico de vazão. Assim, os
benefícios esperados pela Alternativa 02, em termos de controle de cheias, incluem não
apenas a atenuação de vazões como também a perda de sincronia de ocorrência de
picos nas confluências.
Desta forma o projeto contempla a retenção da primeira parte da chuva correspondente
ao escoamento superficial gerado por 22,5mm de chuva para garantir a qualidade da
água pluvial, considerando que as precipitações de Brasília são menores ou iguais a este
valor em 95% para os valores anuais e 90% para o período chuvoso.
Não existem normas quanto ao risco a ser adotado na análise da precipitação de projeto
da drenagem da área. As normas de certificação ambiental LEED (US GREEN BUILDING
COUNCIL, 2009) adotam 2 anos e 24 horas de duração da chuva. As normas adotadas
em Brasília (ADASA) utilizam a vazão de pré-desenvolvimento correspondente a 10 anos
de tempo de recorrência. Para a macrodrenagem da área esta última especificação é a
mais apropriada, enquanto a primeira se refere mais a qualidade da água de cidades com
muita poluição aérea.
8.2. Sistema de Abastecimento de Água
8.2.1. Introdução
Para a análise do sistema de abastecimento de água, considerou-se como área de
influência a bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu.
Para o componente de sistemas de abastecimento de água, que faz parte do diagnóstico
de infraestrutura, busca-se identificar a situação atual do sistema de abastecimento de
água no Distrito Federal, bem como uma caracterização da estrutura física existente na
área de estudo.
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8.2.2. Diagnóstico das Estruturas
No intuito de caracterizar o sistema de abastecimento de água (SAA) existente no local,
foram realizadas visitas técnicas na área de estudo, bem como o envio de Carta-Consulta
nº 15/2016-DITEC (Volume IV) à CAESB, solicitando informações sobre a existência de
interferências de redes existentes ou projetadas na área, e à possibilidade de atendimento
ao empreendimento. Esta Companhia, por meio da Carta-Resposta nº 17/008 do dia 17
de fevereiro de 2017 EPR/EPRC/CAESB (Volume IV), informou que a região de
Sobradinho, onde o empreendimento está situado, é abastecida pelo Sistema Produtor de
Água Sobradinho/Planaltina. No entanto, a ADA não é atendida pelo sistema de
abastecimento de água, e por estar inserida adjacente à malha urbana, possui redes de
distribuição nas proximidades (ver Figura 166).

Figura 166 – Análise de interferências do projeto com o sistema de abastecimento de água existente.
Fonte – PRHR, 2017.

Assim, não há interferência da poligonal definida com o sistema de abastecimento de
água implantado.
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Conforme o parecer da CAESB, o atendimento do empreendimento com o sistema de
abastecimento de água é tecnicamente viável, porém, está condicionado ao início da
operação do futuro sistema produtor Lago Paranoá. Assim, caso o empreendimento
venha a ser implantado antes do início da operado do sistema produtor, deverá ser
implantado um sistema de captação subterrânea por poços, a ser interligado ao sistema
existente de Sobradinho. Essa alternativa encontra-se condicionada às outorgas de
exploração de água do subsolo, emitidas pela ADASA.
8.2.3. Elementos para Concepção
Neste capítulo serão apresentados os parâmetros de projeto, a estimativa populacional e
os estudos de demanda.
 Normas técnicas:
As normas utilizadas nos estudos foram as listadas a seguir:





NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água;
NBR 12.217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público;
NBR 12.218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público;
Normas Internas da CAESB.

 Estudo populacional:
Um importante requisito para o perfeito funcionamento do sistema de abastecimento de
água a ser implantado é a execução de uma projeção populacional que possibilite a
previsão das demandas com a maior exatidão possível e que minimize os erros e
incertezas inerentes a tal processo.
A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho possui 110,35
hectares, 3.134 unidades imobiliárias e poderá alcançar cerca de 10.282 habitantes.
Quadro 140 – Cálculo de densidade do Residencial Sobradinho
Usos

N° de unidades

Área Líquida (m²)

População

Densidade

RU

490

66.849,00

3,28hab/unid.

1.607,20

RC

1.154,46

92.356,61

3,28hab/unid.

3,786,62

M1

938,16

75.052,42

3,28hab/unid.

3.077,15

M2

261,79

20.942,90

3,28hab/unid.

858,66

M3

290,57

23.245,45

3,28hab/unid.

953,06

Total

3.134,97

-

-

10.282,69

 Coeficientes do dia e hora de maior consumo:
Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de abastecimento
de água, associados às prescrições normativas da ABNT.
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Coeficientes de variação de consumo:
 K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo;
 K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo.
 Consumo “per capita”:
De acordo com o parecer da CAESB o valor do índice per capita é de 180 L/hab/dia.
 Vazão de distribuição:
A vazão de distribuição do sistema foi estimada para o empreendimento para o dia e a
hora de maior consumo.
A vazão média pode ser calculada através da equação abaixo:
𝑄𝑚é𝑑 =

𝑃∗𝑞
86400

Em que:
Qméd = Vazão média (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia).
A vazão máxima diária pode ser calculada através da equação abaixo:
𝑄𝑚𝑑 =

𝑃 ∗ 𝑞 ∗ 𝐾1
86400

Em que:
Qmd = Vazão máxima diária (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K1 = Coeficiente máximo de consumo diário.
A vazão máxima horária do dia de maior consumo pode ser calculada através da equação
abaixo:
𝑄𝑚ℎ =

𝑃 ∗ 𝑞 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2
86400

Em que:
Qmh = Vazão máxima horária (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K1 = Coeficiente máximo de consumo diário;
K2 = Coeficiente máximo de consumo horário.

415

Segundo os parâmetros acima estabelecidos, foram definidas as vazões de projeto
indicadas no Quadro 141.
Quadro 141 – Demanda de final de plano necessária para atendimento do SAA do empreendimento
População (hab.)
10.282

Vazões (l/s)
Média

Máxima diária

Máxima horária

21,42

25,71

38,56

8.2.4. Análises e Discussões
Para o atendimento do Residencial Sobradinho com abastecimento de água, será
necessária a implantação de poços, adutoras de água bruta e de água tratada,
reservatório apoiado, elevatória do tipo booster, unidade de tratamento simplificado (UTS)
e redes de distribuição.
O Residencial Sobradinho será assentado sobre rochas da unidades metarritmito argiloso
(R4) e psamo-pelito carbonatada (PPC), ambas pertencentes ao Grupo Paranoá.
A unidade R4 apresenta com maior frequência vazões que variam de 3,6 a 6,1 m 3/h (=
0,98 a 1,69 L/s) e de 8,8 a 11,3 m 3/h (= 2,44 a 3,11 L/s). Já a unidade PPC apresenta
vazões de 3,7 a 5,5 m3/h (= 1,04 a 1,52 L/s), conforme testes realizados em poços da
CAESB.
Conforme informações do Parecer Técnico nº 001/2017 da Gerencia de Recursos
Hídricos e Segurança de Barragem da CAESB (PRHR), foram considerados 14 poços
para atendimento do empreendimento. As localizações desses poços também foram
definidas no relatório da PRHR e são mostradas na Figura 167 e no Quadro 142.
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Figura 167 – Pontos sugeridos para a perfuração dos poços para abastecimento do Residencial
Sobradinho.
Fonte – PRHR, 2017.
Quadro 142 – Coordenadas UTM (Sirgas 2000, Zona 23S) dos pontos sugeridos para a perfuração dos
poços de abastecimento do Residencial Sobradinho
ID do Poço

UTM E

UTM N

P-1

197.802

8.270.317

P-2

198.059

8.270.407

P-3

197.489

8.270.869

P-4

197.904

8.270.924

P-5

197.722

8.271.538

P-6

197.662

8.271.179

P-7

197.738

8.271.345

P-8

197.943

8.271.176

P-9

197.718

8.271.003

P-10

198.138

8.270.824

P-11

197.817

8.270.772

P-12

197.599

8.270.661
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ID do Poço

UTM E

UTM N

P-13

197.772

8.270.547

198.039

8.270.653

P-14
Fonte – PRHR, 2017.

Considerando que o residencial necessita de 138.816L/h e/ou 38,56L/s para atendimento
da população, optou-se por adotar 14 poços (vazão média estimada de 2,75L/s).
Ressalta-se que em razão da variação da capacidade de vazão efetiva dos poços é
possível que o número de poços necessários seja diferente do estimado, podendo ser
tanto maior quanto menor.
Diante desse quadro, entende-se que a alternativa de abastecimento de água provisório a
partir de poços para o residencial somente é viável se considerarmos o “cenário otimista”.
Ressalta-se que a vazão média estimada pela favorabilidade hídrica é de 3,0L/s.
A CAESB recomenda, que inicialmente seja feito a perfuração dos 6 primeiros poços
visando suprir as demandas prioritárias. Para a perfuração dos poços subsequentes,
deverão ser feiras avaliações a respeito da necessidade e relevância da perfuração
destes.
A água captada nos poços será encaminhada à região do reservatório (às margens da
rodovia VC-215) através de uma adutora de água bruta.

Figura 168 – Elementos propostos para o sistema de abastecimento de água – reservatório e
adutoras.
Fonte – PRHR, 2017.
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Isto posto, a implantação do parcelamento implicará em adequação do sistema de
abastecimento de água existente frente à nova demanda e vazão geradas pelo
empreendimento.
8.3. Sistema de Esgotamento Sanitário
8.3.1. Introdução
Para a análise do sistema de esgotamento sanitário, considerou-se como área de
influência a bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu.
Para exercer a prestação dos seus serviços no âmbito do esgotamento sanitário, a
CAESB desempenha as funções de planejar, projetar, construir, operar e manter sistemas
completos de esgotamento sanitário no DF.
8.3.2. Diagnóstico das Estruturas
No intuito de caracterizar o sistema de esgotamento sanitário (SES) existente no local,
foram realizadas visitas técnicas na área de estudo pelos engenheiros desta Empresa,
bem como o envio de Carta-Consulta nº 15/2016-DITEC (Volume IV) à CAESB,
solicitando informações sobre a existência de interferências de redes existentes ou
projetadas na área, e à possibilidade de atendimento ao empreendimento. Esta
Companhia, por meio da Carta-Resposta nº 17/008 do dia 17 de fevereiro de 2017
EPR/EPRC/CAESB (Volume IV), informou que a área em estudo não é atendida pelo
sistema de esgotamento sanitário existente, porém, por estar inserida adjacente à malha
urbana, a área possui redes coletoras e interceptores nas proximidades, conforme
observa-se na Figura 169. Não há, no âmbito da CAESB para atendimento do Setor,
projetos já concluídos. Entretanto, este projeto já se encontra no planejamento de projetos
a serem desenvolvidos pela EPR.
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Figura 169 – Análise de interferências do projeto com o sistema de esgotamento sanitário.
Fonte – PRHR, 2017.

Há interferência da poligonal definida com o sistema de esgotamento sanitário implantado
(trecho de rede de esgotos PVC PBJE – 150 mm).
A CAESB recomenda que o urbanismo seja ajustado de forma a se manter a faixa de
servidão para as linhas com interferência. Para proteção da(s) tubulação(ões) existente(s)
deverão ser mantidos os recobrimentos (a partir da geratriz superior do tubo) e faixas de
servidão (com afastamento para cada lado do eixo da rede).
8.3.3. Elementos para Concepção
Neste capítulo serão apresentados os parâmetros de projeto, a estimativa populacional e
os estudos de demanda.
 Normas técnicas:
As normas utilizadas nos estudos foram as listadas a seguir:
 NBR 12.208/92 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;
 NBR 9.648/86 – Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;
 NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;
 Normas Internas da CAESB.
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 Estudo populacional:
Conforme já apresentado a população foi estimada em função da densidade máxima
prevista para o empreendimento, totalizando 10.282 habitantes.
 Coeficientes do dia e hora de maior consumo:
Os valores adotados foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de abastecimento
de água, associados às prescrições normativas da ABNT.
Coeficientes de variação de consumo:
 K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo;
 K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo;
 K3 = 0,50 – coeficiente da hora de menor consumo.
 Coeficiente de retorno água / esgoto:
Levando em consideração que na área de projeto não existe sistema público de
esgotamento sanitário, optou-se pelo coeficiente de retorno igual a 0,80, que é
normalmente utilizado na elaboração de projetos de esgotamento sanitário.
 Vazão de infiltração:
A quantidade de água infiltrada depende das características do solo (permeabilidade), da
posição do nível do lençol de água relativamente à da canalização de esgotos e do
material dos condutos e das estruturas dos poços de visita.
O material a ser empregado nos condutos será o PVC para esgoto, com junta elástica,
logo a rede coletora é estanque, não permitindo água de infiltração ao longo do conduto.
Na ausência de dados locais específicos, a norma brasileira NBR 9.649, indica a faixa de
valores de 0,05 a 1,0l/s.km.
 Vazão do SES:
As vazões para dimensionamento das unidades do sistema de esgotamento sanitário
foram calculadas a partir das equações a seguir:
A vazão mínima pode ser calculada através da equação abaixo:
𝑄𝑚í𝑛 = 𝐾3

𝑃∗𝑞∗𝐶
+ 𝐿 ∗ 𝑇𝐼
86400

Em que:
Qmín = Vazão mínima (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K3 = coeficiente da hora de menor consumo;
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TI = Taxa de Infiltração 0,00025(L/s/m);
L = Comprimento total da rede de esgoto.
A vazão média pode ser calculada através da equação abaixo:
𝑄𝑚é𝑑 =

𝑃∗𝑞∗𝐶
+ 𝐿 ∗ 𝑇𝐼
86400

Em que:
Qméd = Vazão média (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
C = Coeficiente de Retorno;
TI = Taxa de infiltração 0,00025 (L/s/m);
L = Comprimento total da rede de esgoto.
A vazão máxima pode ser calculada através da equação abaixo:
𝑄𝑚ℎ = 𝐾1 ∗ 𝐾2

𝑃∗𝑞∗𝐶
+ 𝐿 ∗ 𝑇𝐼
86400

Em que:
Qmáx = Vazão máxima (l/s);
P = População de projeto (hab);
q = Consumo per capita (L/hab/dia);
K1 = Coeficiente de demanda diária máxima;
K2 = Coeficiente de demanda horária máxima;
TI = Taxa de infiltração 0,00025 (L/s/m);
L = Comprimento total da rede de esgoto.
Quadro 143 – Demanda de final de plano necessária para atendimento do SES do empreendimento
População (hab)
10.282

Vazão total de esgoto (l/s)
Mínima

Média

Máxima diária

Máxima horária

8,57

17,14

20,56

30,85

8.3.4. Análises e Discussões
O sistema de esgotamento sanitário que atende a região do empreendimento é o da ETE
Sobradinho (ETE.SB1.001).
O cenário proposto para o sistema de esgotamento sanitário considera a implantação de
redes coletoras, estação elevatória de esgoto bruto, linha de recalque e interceptor.
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O esgoto será coletado e encaminhado para a estação elevatória de esgoto bruto, a ser
posicionada na região menos elevada, conforme Figura 170. Em seguida o esgoto será
bombeado por uma linha de recalque até o sul da região. Apesar de haver interceptores
existentes no local, com diâmetro de 250mm, os mesmos não comportam as vazões do
empreendimento. Em decorrência disso, os mesmos deverão ser encaminhados por meio
de um novo interceptor, a ser executado (300mm), até o interceptor existente, com
diâmetro de 500mm.

Figura 170 – Elementos propostos para o sistema de esgotamento sanitário – elevatória, linha de recalque
e interceptor.
Fonte – PRHR, 2017.

Do exposto, haverá a necessidade de novas redes coletoras e os esgotos deverão ser
encaminhados por meio do interceptor à ETE.SSB.001, contudo, a ETE existente deverá
passar por melhorias e ampliação, a fim de aumentar sua capacidade hidráulica e
orgânica de tratamento.
O atendimento com o Sistema Esgotamento Sanitário é tecnicamente possível, porém,
está condicionado a adequações necessárias na ETE Sobradinho, já previstas pela
CAESB.
As áreas necessárias para instalação dessas unidades são de:
 100 m² para cada poço;
 250 m² por UTS;
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 1.500 m² para o reservatório;
 200 m² para o Booster (ou 50 m² se for do tipo em linha);
 1.200 m² para a elevatória de esgoto bruto.
Para as unidades deve ser garantida a largura mínima de 10m. Para a elevatória de
esgoto bruto sugere-se área de 30m por 40m, podendo a mesma ter seu perímetro
ajustado às condições locais, mantendo-se a área de 1.200m².
As estimativas de custos para o atendimento do Residencial Sobradinho com relação ao
sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário pode ser consultada no
relatório técnico EPRC-17/008-CAESB.
8.4. Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos
8.4.1. Introdução
Para maior confiabilidade às análises a serem efetuadas sobre o sistema de resíduos
sólidos, delimitou-se como área de influência indireta todo o território do Distrito Federal,
tendo como justificativa sua operação consistir em atividades integradas e para a
influência direta, definiu-se o perímetro proposto de ocupação urbana e áreas limítrofes.
Para o componente de resíduos sólidos, que faz parte do diagnóstico de infraestrutura,
buscou-se identificar os diversos tipos de resíduos gerados por domicílios particulares,
pelas atividades econômicas, bem como uma caracterização da estrutura física atual na
área de estudo.
A parte executiva dos serviços de limpeza urbana está a cargo do Serviço de Limpeza
Urbana (SLU), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), nos
termos da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), e conforme
Decreto nº 27.898, de 23 de abril de 2007. Contudo em 1 de janeiro de 2015, por meio do
Decreto Distrital nº 36.236 (DISTRITO FEDERAL, 2015), a mencionada autarquia passou
a estar vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos –
SINESP/DF.
O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do Distrito Federal é composto por três
unidades operacionais, as unidades de transbordo, as unidades de tratamento e a
unidade de disposição final.
Conforme a avaliação feita no Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal
(PDRS-DF), a principal característica do resíduo recebido no Aterro Controlado do Jóquei
é peculiar ao resíduo urbano proveniente da coleta residencial e comercial; recebendo
também rejeitos da usina de triagem e compostagem, entulhos gerados na construção
civil, resíduos de serviços de limpeza pública, lodos da estação de tratamento de esgotos
(ETE), cinzas do incinerador de resíduos dos serviços de saúde, resíduos de grande porte
como geladeiras, móveis, além de resíduos dos hipermercados de todo o Distrito Federal.
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Cabe informar ainda sobre o futuro Aterro Sanitário de Brasília que irá atender a todo o
Distrito Federal. Inicialmente denominado Aterro Sanitário de Samambaia em alusão à
sua proximidade da Administração Regional, tem hoje a denominação de Aterro Sanitário
de Brasília. Pode chegar a uma área de até 136 hectares, com previsão de vida útil de
13,3 anos, considerando a demanda mensal da ordem de 51.000 toneladas de resíduos.
Atualmente, encontra-se em funcionamento a primeira etapa, do total de quatro, com área
de 11 hectares.
O SLU, também, é responsável pelos serviços de varrição dos logradouros públicos,
pintura de meios-fios, catação de resíduos leves em áreas gramadas ou ajardinadas,
limpeza em locais de feiras livres ou após a realização de eventos, remoção de animais
mortos, varrição mecanizada e a limpeza das passagens subterrâneas e abrigos para
pedestres (TC/BR; GDF, 2008).
Atualmente cerca de 2.500 toneladas/dia de resíduo domiciliar/comercial são coletadas
pelas empresas terceirizadas pelo SLU. O PDRS regulamentado pelo Decreto nº 29.339,
de 14 de agosto de 2008, orienta ações integradas de gestão de resíduos para os
próximos 30 anos no DF, seus investimentos e as políticas públicas a serem adotadas,
principalmente em relação ao tratamento e ao destino final do resíduo coletado no DF.
8.4.2. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos
No intuito de caracterizar a situação dos resíduos sólidos gerados no local, foram
realizadas visitas técnicas na área de estudo pelos engenheiros desta Geo Lógica, bem
como o envio de Carta-Consulta nº 37/2017-DITEC (Volume IV) ao SLU, solicitando
informações sobre a possibilidade de atendimento ao empreendimento que será
implantado. Aquela Autarquia, por meio da Carta-Resposta nº 074/2017 do dia 31 de
janeiro de 2017 DIGER/SLU (Volume IV), contribuiu com importantes dados e
orientações de cunho geral para o empreendimento, os quais são descritos a seguir:
Nas proximidades do parcelamento de solo urbano denominado Residencial Sobradinho,
localizado na Região Administrativa de Sobradinho I e II, o SLU já realiza a coleta dos
resíduos domiciliares e comerciais, e afirma que não haverá impacto significativo quanto à
capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos
resíduos gerados.
No caso de grandes geradores, ou seja, a produção de resíduos por dia seja acima de
120 (cento e vinte) litros, estes são responsáveis pela coleta, e o transporte dos resíduos
até o destino final (Jóquei), de responsabilidade do Governo.
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O gerador de resíduos deverá providenciar por meios próprios os recipientes necessários
ao acondicionamento dos resíduos gerados, levando em consideração suas
características e quantitativos, bem como as recomendações determinadas pela ABNT. O
SLU fornece pouca orientação sobre o tipo de cestos coletores (lixeira/recipientes) de
resíduos em calçadas e passeios públicos, que devem seguir os padrões adotados no DF.
A coleta dos resíduos de serviços de saúde, entulhos de construção civil, coletas de
grandes fontes geradoras, entre outros, não estão no escopo dos serviços oferecidos pelo
SLU, sendo recomendado pela Autarquia que o gerador seja responsável pelo destino
adequado dos mesmos.
8.4.3. Resíduos Sólidos no Empreendimento
Quando do início das atividades para a instalação do empreendimento, resíduos sólidos
serão gerados pelos colaboradores que estarão trabalhando no local. Os resíduos
possivelmente gerados serão os provenientes das atividades de instalação como os da
construção civil, resíduos das atividades ali desenvolvidas, de alimentação e demais
atividades comuns do dia a dia.
Os resíduos provenientes das atividades dos colaboradores serão condicionados em
recipientes identificados pela coloração correspondente à tipologia do lixo, conforme
normativas nacionais, com destinação adequada, ou seja, os recicláveis destinados a
possíveis programas de reciclagem e os resíduos comuns (orgânicos e não recicláveis)
serão destinados ao aterro sanitário. Os resíduos da construção civil gerados serão
levados para aterro particular ou reciclados conforme será melhor detalhado no plano de
gerenciamento de resíduos.
Durante a operação do empreendimento
gerenciamento de resíduos sólidos.

será

implementado

o

programa

de

É importante ressaltar a importância do planejamento e programas de gerenciamento de
resíduos sólidos em estabelecimento de grande porte como o empreendimento em
estudo. Esses programas devem evidenciar a reciclagem, reutilização e redução da
geração dos resíduos buscando redução do impacto ao meio ambiente e promovendo a
vida útil dos aterros.
8.4.4. Análises e Discussões
A implantação de condomínios e loteamentos difere das obras de construção de
edificações, que em geral produz grande volume de resíduos em função das perdas dos
materiais de construção.
Na implantação de loteamentos e condomínios, o volume de resíduos é considerado
proporcionalmente inferior, constituindo-se basicamente dos volumes de solo excedentes,
destinados para o bota fora, da cobertura vegetal removida e de resíduos produzidos na
implantação de pavimentação das vias, além de resíduos orgânicos, mas em pequena
quantidade, em virtude da presença dos trabalhadores.
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Na limpeza do terreno, o material proveniente será formado praticamente por pastagem a
ser removido, sendo um volume reduzido e pouco expressivo e poderá ser transportada
juntamente com o solo superficial para posterior reaproveitamento na cobertura das
quadras, antes do plantio de gramínea.
O entulho gerado será condicionado adequadamente, quando necessário empregando
contêineres, em área de baixo risco e removido por empresas especializadas.
Os demais resíduos produzidos (embalagens, plásticos, vidros, orgânico, etc.) serão
dispostos em lixeiras específicas, padronizadas com coloração diferenciada para os
diferentes tipos de resíduos, colocadas próximo ao local de maior concentração de
pessoas de forma a permitir a separação e destinação final mais adequada para cada
tipologia de resíduos.
Em relação aos resíduos produzidos pelo refeitório, já que a alimentação dos empregados
será fornecida por uma empresa terceirizada a produção se restringe às embalagens e
restos de comida que serão acondicionados em saco plástico e dispostos de forma que
facilite o processo de coleta pública.
Isto posto, o SLU afirma que não haverá impacto significativo quanto à capacidade de
realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos
gerados, uma vez que esta Autarquia se encontra equipada e preparada para executar a
coleta na área de ocupação prevista dentro da quantidade não superior ao acima
mencionado.
8.5. Demais Aspectos Relativos ao Empreendimento
8.5.1. Manifestações das Concessionárias
 Energia Elétrica:


Carta Consulta:

Em 12/01/2016 a Terracap encaminhou Ofício nº 16/2016-DITEC (Volume IV), com
registro de recebimento, por meio do qual solicitou manifestação da CEB quanto à
capacidade de atendimento do serviço público de energia elétrica e de iluminação pública
para atender a população do Residencial Sobradinho.


Carta Resposta:

Em 16/03/2016, a CEB-D, por meio da Carta nº 017/2016-SEG (Volume IV), informou
que:
 “poderá fornecer energia elétrica ao empreendimento em tela, desde que sejam
atendidas as condições de fornecimento, as quais serão definidas por meio de
estudo técnico (...)”.
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 Drenagem de Águas Pluviais:


Carta Consulta:

Em 17/01/2016 a Terracap encaminhou Carta nº 17/2016 (Volume IV), com registro de
recebimento, por meio da qual solicitou manifestação da NOVACAP quanto à existência
ou projeção de serviço de drenagem de águas pluviais na poligonal do Residencial
Sobradinho e acerca da capacidade de atendê-la.


Carta Resposta:

Em 05/02/2016, a NOVACAP, por meio do Ofício nº 133/2016-PRES (Volume IV),
informou que:
 “(...) por se tratar de áreas novas deve-se elaborar projeto de drenagem pluvial
que atenda a Resolução nº 09 da ADASA”.
 Água e Esgoto:


Carta Consulta:

Em 12/01/2016 a Terracap encaminhou Ofício nº 15/2016-DITEC (Volume IV), com
registro de recebimento, por meio do qual solicitou manifestação da CAESB quanto à
capacidade de atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário à população do Residencial Sobradinho.


Carta Resposta:

Em 07/04/2017, a CAESB, por meio da Carta nº 12.812/2017 (Volume IV), a CAESB
informou que:
i)

Sistema de Abastecimento de Água:
“(...) Residencial Sobradinho não é atendido pelo SAA (...). A Caesb já incluiu
no planejamento de projetos a serem desenvolvidos por meio da
Superintendência de Projetos (...);”
 “(...) o atendimento com SAA (...) é tecnicamente possível, porém, metade da
demanda está condicionada ao início da operação do futuro Sistema Produtor
Lago Paranoá”;
 “(...) a outra metade da demanda será abastecida por poços (...)”.


ii) Sistema de Esgotamento Sanitário:
 “A área em estudo não é atendida pelo SES. (...)A Caesb já incluiu no
planejamento de projetos a serem desenvolvidos por meio da Superintendência
de Projetos (...);
 “(...) o atendimento com SES (...) é tecnicamente possível, porém, metade da
demanda está condicionada (...) adequações necessárias na ETE Sobradinho,
já previstas pela CAESB.”
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 Telefonia:


Carta Consulta:

Em 12/01/2016 a Terracap encaminhou o Ofício nº 18/2016 (Volume IV), com registro de
recebimento, por meio do qual solicitou manifestação da OI quanto à capacidade de
atendimento dos serviços de telecomunicações e transmissão de dados à população do
Residencial Sobradinho.


Carta Resposta:

Em 12/02/2016, a OI, por meio da CT nº 017/2016-PRES (Volume IV), informou que:
 “(...) existe viabilidade técnica do atendimento”;
 “O atendimento do mesmo dependerá da conclusão das obras, aprovação dos
órgãos competentes do GDF (...)”.
 Resíduos Sólidos:


Carta Consulta:

Em 23/01/2017 a Terracap encaminhou Carta nº 37/2017 (Volume IV), com registro de
recebimento, por meio da qual solicitou manifestação do SLU quanto à capacidade de
atendimento do serviço público de coleta de resíduos sólidos para o Residencial
Sobradinho, em suas fases de construção e funcionamento.


Carta Resposta:

Em 31/01/2017, o SLU, por meio do Ofício nº 74/2017-DIGER/SLU (Volume IV), informou
que:
 “Nas proximidades do parcelamento (...), o SLU que já realiza coleta de resíduos
domiciliares e comerciais, e que não haverá impacto significativo quanto à
capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos gerados. Ressaltou ainda que o gerador deverá
providenciar por meios próprios a retirada dos mesmos, devendo acondicioná-los
de forma correta, observando as características dos resíduos e seus quantitativos.”
 Transporte Público:


Carta Consulta:

Em 09/01/2017 a Terracap encaminhou Carta nº 20/2017 (Volume IV), protocolada sob nº
881, por meio da qual solicitou manifestação do DFTRANS quanto à capacidade de
atendimento do sistema de transporte público rodoviário à população do Residencial
Sobradinho.
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Carta Resposta:

Em 17/02/2017, o DFTRANS/DF, por meio do Ofício nº 052/2017-DTE/DFTRANS
(Volume IV), informou que:
 “(...) a área em questão faz parte da Bacia 2.”
 “(...) na medida em que o empreendimento for se consolidando e as demandas
de transporte em Sobradinho forem surgindo, esta DFTrans estará realizando
as intervenções necessárias para garantir o atendimento de transportes (...).”
8.5.2. Cronograma de Implantação
O cronograma de execução de infraestrutura está vinculado aos projetos executivos
(água, esgoto, drenagem, pavimentação e elétrico), que será definido na fase pertinente,
ou seja, entre L.P e L.I, quando todos os projetos executivos serão elaborados e
aprovados, sendo possível portanto, a apresentação do cronograma de implantação das
obras de infraestrutura.
8.5.3. Execução das Obras
Atendido no item 7.9 – Obras e Equipamentos de Infraestrutura Básica e Complementar.
8.5.4. Demais Exigências Legais
 Patrimônio Arqueológico:
Por meio da Carta nº 028.2017 – Ecotech Ambiental, de 27 de janeiro de 2017 (Volume
IV), foi encaminhado o estudo denominado “Projeto de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico do Residencial Sobradinho” para análise e emissão de Portaria.
Tão logo seja emitido documento de anuência do IPHAN, esse será remitido a este
IBRAM.
 Zoonoses:
Por meio da Carta nº 36.2017 – DITEC, de 23 de janeiro de 2017 (Volume IV), foi
encaminhado consulta à Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVAL quanto à implantação
do empreendimento habitacional, Residencial Sobradinho, tendo em vista o §1º, art. 7º da
Lei Federal nº 5.027, de 14 de junho de 1966 – Código Sanitário do Distrito Federal
(BRASIL, 1966).
Em 14 de março de 2017, por meio do Ofício nº 80/2017 – GAB/DIVAL/SVS/SES,
apresentou recomendações a serem tomadas ante e pós-fundação das novas quadras
residenciais em relação à saúde pública, dentre as principais, destacam-se:
 “que a rede coletora de águas pluviais seja construída de forma subterrânea ou
coberta até o ponto final (...)”;
 “que seja apresentado (...), Programa de prevenção e monitoramento de vetores
transmissores de zoonoses nas bacias de contenção (...)”;
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 “que seja apresentado um Programa de prevenção e controle de pragas em
canteiros de obras (...)”
 “recomenda-se em relação aos roedores urbanos implantar um Programa de
Controle de Roedores para os canteiros de obra (...)”;
 “recomenda-se em relação aos roedores silvestres implantar nos canteiros de
obra um Programa de Educação Ambiental onde conste as principais medidas
preventivas para evitar o adentramento dessas espécies (...);
 “recomenda-se em relação aos morcegos, implantar nos canteiros de obra um
Programa de Educação Ambiental onde conste as principais medidas preventivas para
evitar adentramento dessas espécies (...)”;
 “recomenda-se em relação aos primatas não humanos, implantar nos canteiros
de obra um Programa de Educação Ambiental onde conste as principais medidas
preventivas para evitar adentramento dessas espécies (...)”.
 Recursos Hídricos – lançamento de águas pluviais:
Em 18 de abril de 2017, foi requerida junto à ADASA outorga prévia, pela TERRACAP,
através da Carta nº 249/2017-DITEC (Volume IV), para lançamento de águas pluviais no
córrego Brejo do Lobo, referente à implantação do sistema de drenagem de águas
pluviais do Residencial Sobradinho.
Até o momento não houve manifestação da ADASA.
 Recursos Hídricos – captação de água subterrânea:
Em 14 de fevereiro de 2017, foi requerida junto à ADASA outorga prévia, pela CAESB,
através da Carta nº 097/2017-PRH/PR/CAESB (Volume IV), para perfuração de poços
tubulares profundos, referente à implantação do Residencial Sobradinho.
Até o momento não houve manifestação da ADASA.
 Anuência de Terceiros:
Conforme Certidão de Ônus (Volume IV) e Despacho nº 0653/2017 –
NUANF/TERRACAP (Volume IV), a ADA não possui nenhuma interferência com outros
potenciais proprietários em alguma parte da gleba em estudo.
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9. CARTOGRAFIA BÁSICA
A cartografia foi atendida e apresentada ao longo do presente estudo e no Volume III.
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10. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Registros fotográficos foram atendidos e apresentados ao longo do presente estudo.
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11. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Este item tem por objetivo identificar, descrever e avaliar
relevantes que serão gerados nas áreas de influência dos
diagnosticados (meios biótico, físico e antrópico), durante as
construção e ocupação do parcelamento de solo urbano
Sobradinho.

os impactos ambientais
componentes ambientais
etapas de planejamento,
denominado Residencial

A equipe técnica utilizou como base para identificação e avaliação dos impactos
ambientais o método da Lista de Checagem (checklist) citado por Sanches (2006) e
Moreira (1992) apud Romacheli (2009) para avaliação dos impactos ambientais. Cabe
ressaltar, que este método foi adaptado com a inserção da classificação dos impactos
ambientais, que serão definidas a seguir.
a) Natureza: positivo (P) ou negativo (N).
Os impactos positivos são aqueles com efeitos benéficos, enquanto os impactos
negativos são aqueles com efeitos adversos sobre o ambiente.
b) Ocorrência: efetivo (E) ou potencial (Po).
O impacto efetivo é aquele que realmente acontece, enquanto o impacto potencial pode
ou não ocorrer.
c) Incidência: direto (D) ou indireto (I).
O impacto direto é o efeito decorrente da intervenção realizada e o impacto indireto
decorre do efeito de outro(s) impacto(s) gerado(s) pelo empreendimento.
d) Abrangência: local (L) ou regional (R).
O impacto é local quando os efeitos se fazem sentir apenas na ADA/AID, e o impacto é
regional quando os efeitos se fazem sentir além das imediações do sítio onde se dá a
ação, isto é, AII.
e) Duração: temporário (T), permanente (Pe) ou cíclico (C).
Os impactos temporários são aqueles que se manifestam durante uma ou mais fases do
empreendimento e cessam na sua desativação, enquanto os impactos permanentes
representam alteração definitiva de um componente do meio ambiente. Os impactos
cíclicos ocorrem com frequências periódicas, quando o efeito se faz sentir em períodos
que se repetem.
f) Tempo: imediato (Im), médio prazo (Mp) ou longo prazo (Lp).
Os impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os gera;
impactos a médio ou longo prazo são os que ocorrem com certa defasagem em relação à
ação que os gera. Pode-se definir prazo médio, como da ordem de meses, e o longo, da
ordem de anos.
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g) Reversibilidade: reversível (Rv) ou irreversível (Iv).
O impacto é reversível quando os efeitos ao meio ambiente podem ser revertidos ao
longo do tempo, naturalmente ou por meio de medidas de controle ambiental corretivas. O
impacto é irreversível quando os efeitos ao meio ambiente não podem ser revertidos,
naturalmente ou por meio de medidas de controle ambiental corretivas.
h) Magnitude: irrelevante (Ir), pouco relevante (Pr), relevante (Re) ou muito relevante
(Mr):
O impacto é irrelevante quando resulta em alteração de pouco significado para
determinado componente ambiental, sendo os seus efeitos considerados insignificantes
sobre a qualidade do meio ambiente. O impacto é pouco relevante quando o efeito resulta
em alteração de menor magnitude sobre determinado componente ambiental sem
comprometer intensamente a qualidade do meio ambiente. O impacto é relevante quando
o efeito resulta em alteração de alguma magnitude sobre determinado componente
ambiental, comprometendo a qualidade do meio ambiente. O impacto é muito relevante
quando o efeito representa uma alteração de grande intensidade sobre certo componente
ambiental, comprometendo de forma muito intensa a qualidade do meio ambiente.
11.1. Fase de Planejamento
11.1.1.

Impactos sobre a Estrutura Urbana

Alteração da estrutura urbana do entorno: a proposição do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho altera a estrutura urbana da RA de Sobradinho I
com a ampliação de áreas habitacional, comercial de pequeno e grande porte, pequenas
indústrias, parques urbanos, além de equipamentos públicos comunitários e urbanos.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo,
irreversível e relevante.
Pressão sobre a infraestrutura urbana existente: a proposta de criação do Residencial
Sobradinho aumenta a demanda pela infraestrutura urbana instalada, principalmente
sobre as vias, esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica e
transporte.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo,
irreversível e pouco relevante.
11.1.2.

Impactos sobre o Uso e Ocupação do Solo

Uso e ocupação do solo: o aproveitamento da área urbana sujeita ao parcelamento de
solo e que se encontra quase que integralmente desocupada, sem cumprir qualquer
função urbana, segue ao encontro da legislação urbanística incentivadora do uso dos
espaços urbanos ociosos, situados próximos a outras áreas urbanas, sendo esse um
efeito positivo ao ambiente por evitar a ocupação de novas áreas, onde seriam
modificadas as características naturais do ambiente numa escala mais significativa de
impactos negativos.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
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Ocupação ordenada do solo: por estar a poligonal do Residencial Sobradinho situada
num vazio urbano próximo aos núcleos urbanos de Sobradinho I e Sobradinho II, onde
sua área encontra-se sujeita ao processo de ocupação irregular e desordenado no que se
refere aos aspectos urbanísticos e ambientais. Portanto, entende-se que o uso do solo de
forma planejada, conforme apresentado no Estudo Preliminar Urbanístico elaborado
especificamente para o citado empreendimento, é o meio mais apropriado para evitar o
processo de ocupação desordenado do solo.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
11.1.3.

Impactos sobre a Valorização das Terras

Valorização das terras: a divulgação do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho com a destinação do vazio urbano existente para construção de
equipamentos públicos comunitários e urbanos, além da oferta de lotes para habitação
popular, comércios de pequeno e grande portes, além de pequenas indústrias motiva a
valorização das terras próximas a esse empreendimento por lhe dar função social e
urbanística, onde se pode impulsionar a economia local, gerando emprego e renda.
Classificação: positivo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo,
irreversível e relevante.
11.2. Fase de Instalação
11.2.1.

Meio Biótico

i) Flora
Recomposição da cobertura vegetal: na etapa final da obra é implantado o projeto
paisagístico, contemplando o plantio de árvores, arbustos e herbáceas para recompor
parte da camada vegetal na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico.
Classificação: positivo, efetivo, direto, local, permanente, longo prazo, reversível e
relevante.
Cobertura vegetal: impacto gerado pela supressão da vegetação na poligonal do Estudo
Preliminar Urbanístico. A retirada de árvores-arbustos e da camada herbácea, nativas e
exóticas ao Cerrado, interfere no solo, nas águas e na fauna (abrigo, água, alimento e
espaço).
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível
e relevante.
Diversidade genética: a supressão da vegetação elimina alguns genes da flora nativa,
onde podem existir árvores matrizes, diminuindo a diversidade genética.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível
e relevante.
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Banco de sementes: a remoção da camada superficial do solo, as escavações e a
correção topográfica eliminam as sementes que estão armazenadas e dormentes no solo,
impedindo a regeneração natural por esta forma.
Classificação  negativo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo,
reversível e relevante.
ii) Fauna
Ocorrência de animais cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e
ratos): em razão da oferta de abrigo e alimentos oriundos dos resíduos sólidos gerados
durante as obras na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico ocorre a atração de
animais sinantrópicos, com destaque aos citados anteriormente.
Classificação: negativo, potencial, direto, local, temporário, imediato, reversível e
pouco relevante.
Afugentamento da fauna: apesar das condições naturais da área do Estudo Preliminar
Urbanístico terem sido quase que integralmente alteradas, a vegetação remanescente
ainda serve como abrigo e fonte de alimento para algumas espécies da fauna nativa, com
destaque à avifauna. Contudo, o aumento da circulação de pessoas, máquinas, veículos e
a obra do Residencial Sobradinho induzem estes animais a migrarem para áreas vizinhas.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, irreversível
e pouco relevante.
Atropelamento da fauna: a fuga da fauna do ambiente em alteração pela obra na área
do Estudo Preliminar Urbanístico, combinado à busca por novo habitat e ao aumento da
movimentação de veículos nas vias de serviço, aumentam o risco da ocorrência de
atropelamento de animais e acidentes viários.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato, irreversível
e pouco relevante.
Alteração de habitats terrestres: perturbações no habitat da fauna local decorridas da
supressão da cobertura vegetal, da movimentação de solo, geração de ruídos e de outras
alterações provenientes da construção do empreendimento urbano, as quais modificam
as condições de abrigo, alimento e espaço, quando são suprimidas tocas, ninhos e outros
tipos de abrigos, além dos estratos vegetais que servem de nutrientes e de fonte de água.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato, irreversível e
pouco relevante.
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11.2.2.

Meio Físico

i) Solo e subsolo
Vulnerabilidade do solo à erosão: com a remoção da cobertura vegetal na área do
Estudo Preliminar Urbanístico, os solos pertencentes às classes cambissolo e latossolovermelho ficam desprovidos de proteção e sujeito aos efeitos das intempéries
(desagregação com a insolação e ação dos ventos e impermeabilização com o impacto
das gotas de chuva), que alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas,
tornando-os vulneráveis à erosão.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, médio prazo, reversível
e pouco relevante.
Surgimento de processos erosivos: em decorrência da exposição do solo às
intempéries geradas pela supressão da vegetação e compactação do solo na área do
Estudo Preliminar Urbanístico, a infiltração de água no solo é reduzida e o escoamento
superficial aumentado, desagregando as partículas de solo e carreando-as em direção às
cotas mais baixas do terreno, podendo remanescer espaços vazios no solo (erosões em
sulco) ou ser a camada fértil lixiviada (erosão laminar).
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, longo prazo,
reversível e pouco relevante.
Vulnerabilidade do subsolo: a exposição do subsolo às intempéries durante as obras de
terraplanagem, cortes, aterros, escavações e fundações, na área do Estudo Preliminar
Urbanístico, torna-o vulnerável às ações das intempéries (chuvas, ventos, insolação) e à
ocorrência de processos erosivos, principalmente nos horizontes B do latossolo-vermelho.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, médio prazo, reversível
e pouco relevante.
Compactação e impermeabilização do solo: a movimentação de máquinas, de veículos
e de pessoas causa a agregação das partículas na camada superficial do solo (horizonte
A), efeito conhecido por selamento superficial e que dificulta ou impossibilita a infiltração
de água no solo e subsolo.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, reversível e
relevante.
Alteração da paisagem natural: modificação da declividade do terreno através de
cortes, aterros e nivelamento topográfico, tornando a declividade mais uniforme e menos
irregular, condição que aumenta o escoamento superficial. As intervenções na topografia
devem ser efetuadas em parte da área do Estudo Preliminar Urbanístico para disciplinar o
escoamento superficial das águas pluviais.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, imediato, irreversível e
pouco relevante.
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Contaminação do solo e subsolo: a penetração de substâncias poluentes até o subsolo
em decorrência das escavações e eventuais derramamentos de óleos, combustíveis ou
outros produtos perigosos sujeitam o solo e subsolo à contaminação. Destaca-se que o
latossolo-vermelho da área do Estudo Preliminar Urbanístico, conjuntamente com a
topografia plana, propiciam a infiltração de líquidos no solo e subsolo.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo,
reversível e relevante.
Demanda por recursos minerais (solo, areia, brita, cimento e outros): o uso de
recursos naturais não renováveis como fonte de matéria prima causa impactos ambientais
negativo na área de mineração que os fornece.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, imediato,
irreversível e relevante.
Geração de resíduos sólidos da construção civil: a implantação do empreendimento
irá gerar resíduos sólidos da construção civil e aumentar a carga desse tipo de resíduo
em Sobradinho I, elevando o volume a ser tratado e enviado para destinação final.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, reversível e
relevante.
ii) Ar
Geração de ruídos: as emissões sonoras são potencializadas devido à operação de
máquinas, veículos e equipamentos durante as obras, assim como pela movimentação de
pessoas, que, em razão da intensidade, duração e frequência desse aumento de ruídos,
pode gerar incômodo para a população situada nas proximidades da ADA.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, temporário, imediato, irreversível e
pouco relevante.
Emissão de gases poluentes e partículas na atmosfera: impacto causado pelo
funcionamento de máquinas e veículos durante as obras em razão da queima de
combustíveis.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e
pouco relevante.
Suspensão de particulados (poeira): consequência da retirada da cobertura vegetal;
das movimentações de solo para escavações, aterros, nivelamento e compactação; e da
circulação de veículos nos trechos com solo exposto às intempéries, agravando-se
durante a estiagem.
Classificação: negativo, potencial, direto, regional, temporário, imediato,
irreversível e relevante.
Geração de maus odores: efeito proveniente da decomposição dos resíduos sólidos
orgânicos gerados e armazenados no canteiro de obras.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato, reversível e
pouco relevante.
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iii) Água
Consumo de água subterrânea: uso de água subterrânea para abastecimento do
canteiro de obras e assim suprir os diversos usos na própria obra.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e
pouco relevante.
Recarga do aquífero: consequência da diminuição da infiltração de água no subsolo em
razão da redução da cobertura vegetal do solo em parcela da poligonal do Estudo
Preliminar Urbanístico e de sua impermeabilização com as edificações, calçamentos e a
pavimentação asfáltica, efeito mais significativo por estar a citada área de estudo situada,
em parte, sobre aquíferos do sistema P1, que são espessos (> 5m) e têm alta
condutividade hidráulica, e em terrenos com declividade plana, que favorecem a recarga
de aquíferos.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, médio prazo,
reversível e relevante.
Nível dos aquíferos: o rebaixamento do nível natural dos aquíferos é consequência da
remoção da cobertura vegetal e movimentações de solo (escavações, fundações,
pavimentações e outras intervenções), que impermeabilizam o solo e reduzem a recarga
natural dos aquíferos através da infiltração e, consequentemente, a manutenção de seus
níveis sazonais, com maiores efeitos sobre os sistemas P 1 e P4 do domínio poroso, além
dos subsistemas PPC, R4 e R3/Q3 do domínio fraturado, onde ocorrerá a exploração de
parte da reserva renovável de água subterrânea, para consumo humano.
Classificação: negativo, potencial, direto, regional, temporário, longo prazo,
reversível e relevante.
Poluição da água subterrânea: penetração de substâncias poluentes no subsolo
durante a obra, como óleos, combustíveis, ou outros produtos, fato que pode ser
agravado por possuir, parte da área do Estudo Preliminar Urbanístico, solos com alta
condutividade hidráulica associado a topografia plana, favorecendo a infiltração de
poluentes líquidos nos latossolos.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, longo prazo,
reversível e relevante.
Poluição do córrego Brejo do Lobo: efeito do escoamento de poluentes em direção a
esse corpo d’água durante a execução das obras de implantação do sistema de
drenagem de águas pluviais do Residencial Sobradinho.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, médio prazo,
reversível e relevante.
Assoreamento do córrego Brejo do Lobo: alteração proveniente do carreamento de
agregados e outros particulados finos para o leito desse corpo d’água durante a execução
das obras de implantação do sistema drenagem de águas pluviais do Residencial
Sobradinho.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, médio prazo,
reversível e relevante.
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11.2.3.

Meio Antrópico

Atendimento às Normas e Parâmetros Urbanísticos: o uso e ocupação do solo na
forma proposta seguem as diretrizes estabelecidas pelo PDOT, atendendo a política
habitacional local, o desenvolvimento urbano e o principal instrumento de ordenamento
territorial do DF.
Classificação: positivo, potencial, direto, regional, permanente, longo prazo,
irreversível e relevante.
Qualidade de Vida Local: através da implantação de equipamentos públicos previstos na
poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, ocorrerá melhoria da qualidade de vida local.
Classificação: positivo, potencial, direto, regional, permanente, de longo prazo,
irreversível e relevante.
Geração de empregos, renda e tributos: durante as obras são gerados empregos
diretos e indiretos, renda aos trabalhadores e empresários, assim como tributos diretos
provenientes da obra.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, irreversível e
relevante.
Atendimento às normas e parâmetros urbanísticos: o uso e ocupação do solo na
forma proposta seguem as diretrizes estabelecidas pelo PDOT, atendendo a política
habitacional local, o desenvolvimento urbano e o principal instrumento de ordenamento
territorial do DF.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo,
irreversível e relevante.
Risco de acidente: a movimentação dos maquinários, escavações e transporte de
cargas para construção do Residencial Sobradinho e o aumento significativo do trânsito
de veículos pesados reduz o nível de serviço da via local e eleva os riscos de ocorrência
de acidentes de trânsito e no canteiro de obras.
Classificação: negativo, potencial, direto, regional, temporário, imediato, reversível
e relevante.
Incômodos à população vizinha: a construção do empreendimento e respectiva
infraestrutura causarão incômodos aos vizinhos do parcelamento com alteração no
cotidiano da população, tais como o aumento do tráfego de veículos, principalmente, de
maquinários, da emissão de fumaça, poeira, ruídos, dentre outros transtornos.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, regional, temporário, imediato, irreversível
e relevante.
Desmobilização das Edificações: a implantação do Residencial Sobradinho, conforme
Estudo Preliminar Urbanístico, não proporcionará em remoção das edificações existentes
em parte da ADA.
Classificação: não se aplica.
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11.3. Fase de Operação
11.3.1.

Meio Biótico

i) Flora
Recomposição da cobertura vegetal: No plantio de árvores, arbustos e herbáceas na
área permeável na etapa final da obra, implantando-se o projeto paisagístico a ser
aprovado, propiciará o sombreamento, a infiltração de água no solo, a florificação,
frutificação e a atração de animais, em especial as aves.
Classificação: positivo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo, reversível
e relevante.
Impedimento da regeneração da cobertura vegetal: com a impermeabilização do solo
em parcela da ADA, fica impedida a regeneração natural da flora nos trechos
impermeabilizados.
Classificação: negativo, efetivo, direto, local, permanente, médio prazo, irreversível
e relevante.
ii) Fauna
Atração de animais cosmopolitas (baratas, moscas, mosquitos, escorpiões e ratos):
em razão da oferta de abrigo e alimentos consumidos pela população esses tipos de
animais são atraídos ao convívio com os humanos.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, imediato, irreversível
e relevante.
Proliferação de zoonoses: o adensamento da ocupação urbana e do número de
habitantes na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico pode potencializar a proliferação
de zoonoses, como a dengue.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo,
reversível e pouco relevante.
11.3.2.

Meio Físico

i) Ar
Purificação do ar: processo decorrente da reposição da vegetação, com reflexos
positivos sobre a fotossíntese em razão do plantio da flora que compõe o projeto
paisagístico.
Classificação: positivo, efetivo, indireto, regional, permanente, longo prazo,
irreversível e pouco relevante.
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Alteração no microclima: mudança que decorre do aumento da insolação, evaporação e
redução da evapotranspiração e sombreamento, causados pela ampliação das áreas
impermeabilizadas em razão da supressão da vegetação, elevando a temperatura e
reduzindo a umidade relativa do ar.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, longo prazo,
irreversível e relevante.
Geração de ruídos: a ocupação pelos futuros moradores no Residencial Sobradinho
promove a circulação de pessoas e veículos, o uso dos espaços públicos, comerciais e
outras atividades consideradas fontes emissoras de ruídos usuais em zonas urbanas.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível
e pouco relevante.
Emissão de gases poluentes na atmosfera: causado pela circulação de veículos
atraídos pela área do Estudo Preliminar Urbanístico, de propriedade privada dos futuros
moradores ou pertencentes ao sistema de transporte público.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível
e pouco relevante.
Geração de maus odores: efeito proveniente da decomposição de resíduos sólidos
orgânicos gerados e armazenados pela população da área do Estudo Preliminar
Urbanístico até a coleta pelo Serviço de Limpeza Urbana.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, imediato reversível e
pouco relevante.
b) Água
Consumo de água subterrânea: uso de água para abastecimento público do Residencial
Sobradinho, inclusive para consumo humano.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível
e relevante.
Recarga do aquífero: consequência da pavimentação e impermeabilização do solo de
parte da ADA, que diminui a infiltração da chuva no solo e, consequentemente, a
reposição original do aquífero.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, longo prazo,
irreversível e relevante.
Poluição da água subterrânea: percolação de chorume oriundo dos resíduos sólidos
orgânicos gerados.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, longo prazo,
irreversível e relevante.
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Poluição do corpo receptor de efluentes pluviais: efeito da recepção de efluentes
pluviais no leito do córrego Brejo do Lobo, ocasionando a degradação da qualidade de
sua água e o aumento instantâneo de sua vazão durante as chuvas de alta intensidade
e/ou longa duração.
Classificação: negativo, potencial, direto, regional, permanente, médio prazo,
reversível e relevante.
Assoreamento do corpo receptor de efluentes pluviais: efeito do carreamento de
particulados para o leito do córrego Brejo do Lobo através das redes de drenagem pluvial,
concentrando-se nos trechos de influência dos pontos de lançamento.
Classificação: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, médio prazo,
reversível e relevante.
Carga de efluentes sanitários: a ocupação do Residencial Sobradinho aumentará a
geração de efluentes sanitários, que devem ser transportados até a Estação de
Tratamento de Esgotos – ETE de Sobradinho para tratamento e posterior lançamento final
no ribeirão Sobradinho.
Classificação: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, imediato, reversível
e relevante.
c) Solo e subsolo
Surgimento de processos erosivos: efeito decorrente da exposição do latossolovermelho e à ausência ou rala camada vegetal, que diminuem a infiltração de água no
subsolo e elevam o escoamento superficial, promovendo a desagregação e carreamento
de partículas de solo. Nesta etapa de funcionamento do empreendimento a tendência é
ocorrer erosão laminar e inexistir erosão em sulco, tendo em vista a finalização do
processo de urbanização e a instalação de sistema de drenagem de águas pluviais
responsável pelo disciplinamento das águas de chuva.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo,
irreversível e pouco relevante.
Contaminação do solo e subsolo pela deposição de resíduos sólidos: o manejo
inapropriado dos resíduos sólidos gerados, principalmente os orgânicos, pode liberar
substâncias contaminantes sob a forma de chorume, que tende a penetrar o solo e
percolar até atingir o subsolo.
Classificação: negativo, potencial, indireto, local, permanente, médio prazo,
reversível e pouco relevante.
11.3.3.

Meio Antrópico

Consolidação do setor urbano: o aproveitamento do vazio urbano, próximo a outras
áreas urbanas, ao invés de ocupar novas áreas, onde seriam modificadas as
características naturais do ambiente numa escala maior, poupa do Estado investimentos
elevados.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, longo prazo,
irreversível e relevante.
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Oferta de equipamentos públicos: a ocupação da área estudo pelos futuros moradores,
amplia, melhora e diversifica a oferta de Equipamentos Públicos à população das RAs de
Sobradinho I e Sobradinho II.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo,
irreversível e relevante.
Geração de empregos, renda e arrecadação tributária: a ocupação por completo da
área do Estudo Preliminar Urbanístico gera renda aos empresários e trabalhadores,
incidindo em aumento na arrecadação tributária. Permite melhorar o padrão de consumo
de parte da sociedade e assim colaborar com o crescimento socioeconômico.
Classificação: positivo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível e
relevante.
Atração demográfica: a ocupação do Residencial Sobradinho atrai pessoas, tanto para
moradia, como para trabalho, comércio e/ou visita.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, médio prazo,
irreversível e relevante.
Demanda de bens e serviços públicos: aumento da demanda por serviços públicos de
transporte, saúde, educação, segurança, assistência social, lazer e outros.
Classificação: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, imediato, irreversível
e relevante.
11.4. Síntese do Prognóstico dos Impactos Ambientais
A seguir, no Quadro 144, é apresentado a síntese dos impactos ambientais, potenciais e
efetivos, proporcionados por construção e ocupação do Residencial Sobradinho.
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Quadro 144 – Síntese dos impactos ambientais a serem gerados pela atividade de parcelamento de solo urbano do Residencial Sobradinho
Impacto Ambiental

Natureza

Ocorrência

Incidência

Abrangência

Duração

Tempo

Reversibilidade

Magnitude

PLANEJAMENTO
Alteração da estrutura urbana do entorno

P

E

D

R

T

Mp

Iv

Re

Pressão sobre a infraestrutura urbana existente

N

E

D

R

Pe

Mp

Iv

Pr

Uso e ocupação do solo

P

E

D

R

Pe

Im

Iv

Re

Ocupação ordenada do solo

P

E

D

R

Pe

Im

Iv

Re

Valorização das terras

O

Po

I

R

Pe

Mp

Iv

Re

CONSTRUÇÃO
Recomposição da cobertura vegetal

P

E

D

L

Pe

Lp

Rv

Re

Cobertura vegetal

N

E

D

L

Pe

Im

Iv

Re

Diversidade genética

N

E

D

R

Pe

Im

Iv

Re

Banco de sementes

N

E

D

R

Pe

Lp

Rv

Re

Ocorrência de animais cosmopolitas (baratas,
moscas, mosquitos, escorpiões e ratos)

N

Po

D

L

T

Im

Rv

Pr

Afugentamento da fauna

N

E

D

L

Pe

Mp

Iv

Pr

Atropelamento da fauna

N

Po

I

L

T

Im

Iv

Pr

Alteração de habitats terrestres

N

E

D

L

Pe

Im

Iv

Pr

Vulnerabilidade do solo à erosão

N

E

I

L

T

Mp

Rv

Pr

Surgimento de processos erosivos

N

Po

I

R

T

Lp

Rv

Pr

LEGENDA:

Ir

IRRELEVANTE

Rv

REVERSÍVEL

Pr

POUCO RELEVANTE

Iv IRREVERSÍVEL Re
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L

LOCAL
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CÍCLICO
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MUITO RELEVANTE
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Impacto Ambiental

Natureza

Ocorrência

Incidência

Abrangência

Duração

Tempo

Reversibilidade

Magnitude

Vulnerabilidade do subsolo

N

E

I

L

T

Mp

Rv

Pr

Compactação e impermeabilização do solo

N

E

D

L

Pe

Mp

Rv

Re

Alteração da paisagem natural

N

E

D

L

Pe

Im

Iv

Pr

Contaminação do solo e subsolo

N

Po

I

L

Pe

Mp

Rv

Re

Demanda por recursos minerais (solo, areia,
brita, cimento e outros)

N

E

I

R

Pe

Im

Iv

Re

Geração de resíduos sólidos da construção civil

N

E

D

R

T

Im

Rv

Re

Geração de ruídos

N

E

D

L

T

Im

Iv

Pr

Emissão de gases poluentes e partículas na
atmosfera

N

E

D

R

T

Im

Iv

Pr

Suspensão de particulados (poeira)

N

Po

D

R

T

Im

Iv

Re

Geração de maus odores

N

Po

I

L

T

Im

Rv

Pr

Consumo de água subterrânea

N

E

D

R

T

Im

Iv

Pr

Recarga do aquífero

N

E

I

R

Pe

Mp

Rv

Re

Nível dos aquíferos

N

Po

D

R

T

Lp

Rv

Re

Poluição da água subterrânea

N

Po

I

R

T

Lp

Rv

Re

Poluição do córrego Brejo do Lobo

N

Po

I

R

T

Mp

Rv

Re

Assoreamento do córrego Brejo do Lobo

N

Po

I

R

T

Mp

Rv

Re

Atendimento às normas e parâmetros
urbanísticos

P

Po

D

R

Pe

Lp

Iv

Re

LEGENDA:

Ir

IRRELEVANTE

Rv

REVERSÍVEL

Pr

POUCO RELEVANTE

Iv IRREVERSÍVEL Re

RELEVANTE

L
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Lp

LONGO PRAZO

Mr

MUITO RELEVANTE

MEIO BIÓTICO
MEIO FÍSICO
MEIO ANTRÓPICO
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Impacto Ambiental

Natureza

Ocorrência

Incidência

Abrangência

Duração

Tempo

Reversibilidade

Magnitude

Qualidade de vida local

P

Po

D

R

Pe

Lp

Iv

Re

Geração de empregos, renda e tributos

P

E

D

R

T

Im

Iv

Re

Atendimento às normas e parâmetros
urbanísticos

P

E

D

R

Pe

Lp

Iv

Re

Risco de acidente

N

Po

D

R

T

Im

Rv

Re

Incômodos à população vizinha

N

E

I

R

T

Im

Iv

Re

Desmobilização das edificações

NÃO SE APLICA
OPERAÇÃO

Recomposição da cobertura vegetal

P

E

D

L

Pe

Lp

Rv

Re

Impedimento da regeneração da cobertura
vegetal

N

E

D

L

Pe

Mp

Iv

Re

Atração de animais cosmopolitas (baratas,
moscas, mosquitos, escorpiões e ratos)

N

Po

I

L

Pe

Mp

Rv

Pr

Proliferação de zoonoses

N

Po

I

L

Pe

Mp

Rv

Pr

Purificação do ar

P

E

I

R

Pe

Lp

Iv

Pr

Alteração no microclima

N

E

I

L

Pe

Lp

Iv

Re

Geração de ruídos

N

E

D

R

Pe

Im

Iv

Pr

Emissão de gases poluentes na atmosfera

N

E

D

R

Pe

Im

Iv

Pr

Geração de maus odores

N

Po

I

L

Pe

Im

Rv

Pr

Consumo de água subterrânea

N

E

D

R

Pe

Im

Iv

Re
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Ir
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Rv
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Pr
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Impacto Ambiental

Natureza

Ocorrência

Incidência

Abrangência

Duração

Tempo

Reversibilidade

Magnitude

Recarga do aquífero

N

E

D

R

Pe

Lp

Iv

Re

Poluição da água subterrânea

N

Po

I

R

Pe

Lp

Iv

Re

Poluição do corpo receptor de efluentes pluviais

N

Po

D

R

Pe

Mp

Rv

Re

Assoreamento do corpo receptor de efluentes
pluviais

N

Po

I

R

Pe

Mp

Rv

Re

Carga de efluentes sanitários

N

E

I

R

Pe

Im

Rv

Re

Surgimento de processos erosivos

N

Po

I

L

Pe

Mp

Iv

Pr

Contaminação do solo e subsolo pela
deposição de resíduos sólidos

N

Po

I

L

Pe

Mp

Rv

Pr

Consolidação do setor urbano

P

E

D

R

Pe

Lp

Iv

Re

Oferta de equipamentos públicos

P

E

D

R

Pe

Mp

Iv

Re

Geração de empregos, renda e arrecadação
tributária

P

E

D

R

Pe

Im

Iv

Re

Atração demográfica

N

E

D

R

Pe

Mp

Iv

Re

Demanda de bens e serviços públicos

N

E

D

R

Pe

Im

Iv

Re

LEGENDA:

Ir

IRRELEVANTE

Rv

REVERSÍVEL

Pr
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Iv IRREVERSÍVEL Re
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12. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
Este item tem por objetivo indicar as medidas de controle dos impactos negativos sobre o
ambiente, além de outras medidas complementares, proporcionados pela construção e
ocupação do Residencial Sobradinho, no que se refere à poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico.
12.1. Fase de Planejamento
i) Pesquisa junto aos órgãos governamentais para compatibilização do empreendimento
com a legislação e normas vigentes, com as políticas de desenvolvimento e com as
características específicas da área;
ii) Consulta prévia aos órgãos normativos e licenciadores e articulação para soluções
compartilhadas dos conflitos de interesses entre as esferas governamentais e a
comunidade da área de influência.
12.2. Fase de Construção
i) Abastecer e efetuar manutenções preventiva e corretiva de veículos, máquinas e
equipamentos em local apropriado, ou seja, coberto, com piso impermeabilizado e dotado
de sistema de drenagem de efluentes oleosos, visando evitar o derramamento de
combustíveis, lubrificantes ou outros fluidos contaminantes no canteiro de obras;
ii) Utilizar os EPIs, conforme a função desempenhada, com destaque aos óculos e à
máscara, para evitar transtornos decorrentes da suspensão de particulados no ar e da
volatização de substâncias tóxicas, e ao protetor auricular para abafar ruídos excessivos;
iii) Acondicionar os resíduos orgânicos gerados em sacos plásticos, dentro de lixeiras
com tampa, e disponibilizá-los para coleta diária pelo SLU;
iv) Distribuir lixeiras pelo canteiro de obras em quantidade suficiente para acondicionar
os resíduos gerados periodicamente;
v) Proibir a queima de qualquer tipo de resíduo sólido;
vi) Realizar movimentações de solo somente nos limites contidos do Projeto Urbanístico,
evitando-se a degradação desnecessária de áreas permeáveis;
vii) Proibir a circulação e movimentação de máquinas, equipamentos e veículos nos
trechos onde a cobertura vegetal não será removida e nem serão feitas intervenções de
engenharia, com intuito de evitar a supressão desnecessária da vegetação, a
compactação do solo e a vulnerabilidade à erosão;
viii) Executar as obras do sistema de drenagem pluvial do Residencial Sobradinho de
jusante para montante, sempre consultando/informando à NOVACAP antes do início;
ix) Implantar sistema provisório de drenagem de águas pluviais durante a execução da
obra para evitar a contaminação e assoreamento do córrego Brejo do Lobo, sempre
consultando/informando à NOVACAP antes do início;
x) Suspender as movimentações de solo quando ocorrer precipitações volumosas (alta
intensidade) ou de longa duração;
xi) Reduzir o limite de velocidade nas vias de circulação próximas à obra, em especial
nos acessos ao canteiro de obras, sinalizando a velocidade permitida no trecho em obras,
consultando/informando aos órgãos de trânsito competentes antes do início;
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xii) Realizar levantamento prévio das árvores a serem abatidas e caso haja ninhos de
aves, notificar o órgão ambiental/polícia ambiental antes removê-los na poligonal do
Projeto Urbanístico;
xiii) Retirar o top soil e armazená-lo para usá-lo como substrato na recomposição da
poligonal do Projeto Urbanístico;
xiv) Promover a imediata contenção e reparação do ambiente afetado por eventual
derramamento de substâncias contaminantes (combustíveis, lubrificantes, tintas,
solventes) e comunicar imediatamente ao IBRAM para que faça a apuração e tome as
medidas legalmente cabíveis;
xv) Conter e recuperar os processos erosivos que surgirem durante a obra;
xvi) Instalar preferencialmente as fontes fixas geradoras de ruídos em ambientes
confinados ou semi confinados;
xvii) Aspergir água sobre superfícies com solo exposto às intempéries e locais onde
haja suspensão de poeira, principalmente durante a estação seca, visando evitar danos
respiratórios e oftalmológicos aos operários e vizinhos da obra;
xviii) Aspergir água nas vias contíguas ao empreendimento que ficarem sujas com
partículas de terra advindas das obras;
xix) Maximizar as áreas verdes comuns para ampliar a infiltração das águas pluviais;
xx) Instalar, preferencialmente, o sistema de drenagem pluvial durante o período de seca
ou quando as chuvas ocorrerem em baixa intensidade ou tiverem curta duração sempre
consultando/informando à NOVACAP antes do início;
xxi) Utilizar insumos de origem mineral (areia, brita, cimento e outros) ou peças prémoldadas de fornecedores devidamente licenciados em relação aos aspectos ambientais;
xxii) Aplicar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC
e o Programa de Educação Ambiental – PEA, orientando os trabalhadores sobre o correto
manejo dos resíduos sólidos, ambos antes do início das obras;
xxiii) Contratar operários, preferencialmente, que residam mais próximos a área de
estudo, observando os instrumentos normativos legais para isso;
xxiv) Adotar no canteiro de obras solução provisória para o esgotamento sanitário (fossa
séptica/sumidouro e/ou interligação à rede existente da CAESB) e abastecimento de água
(caminhão pipa, galões de água mineral e/ou posso tubular profundo);
xxv) Monitorar periodicamente a obra em relação ao atendimento das restrições,
condicionantes e exigências estabelecidas na LI;
xxvi) Priorizar o uso de materiais de construção provenientes de fontes sustentáveis,
como a utilização de madeiras certificadas; plásticos, metais e outros materiais reciclados;
xxvii) Plantar mudas típicas do Cerrado, em local a ser indicado pelo IBRAM, conforme
Termo de Compromisso de Compensação Florestal a ser assinado, nos termos definidos
pelo Decreto Distrital nº 14.783/1993 (DISTRITO FEDERAL, 1993), alterado pelo Decreto
Distrital nº 23.585/2003 (DISTRITO FEDERAL, 2003);
xxviii) Realizar a compensação ambiental, conforme Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental a ser assinado, nos termos definidos nas INs nos 76/2010
(DISTRITO FEDERAL, 2010) e 001/2013 do IBRAM (DISTRITO FEDERAL, 2013);
xxix) Sempre utilizar boas técnicas de engenharia e atender outras exigências, que
porventura, os órgãos públicos emitam/ exijam.
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12.3. Fase de Ocupação
i) Autorizar a instalação e funcionamento de atividades comerciais que estejam em
conformidade com os níveis de incomodidade previstos na legislação vigente;
ii) Fiscalizar a existência de ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem
pluvial, informando à CAESB, à NOVACAP e ao IBRAM quando encontradas
irregularidades e ilegalidades;
iii) Manter os equipamentos de drenagem das águas pluviais sempre limpos para seu
adequado funcionamento e realizar a fiscalização a fim de evitar as ligações clandestinas
de redes de esgoto, informando à NOVACAP e ao IBRAM quando encontradas
irregularidades e ilegalidades;
iv) Plantar e manter cobertura vegetal nas áreas permeáveis, públicas e privadas,
visando evitar o desenvolvimento de processos erosivos;
v) Promover a manutenção (limpeza e conserto) do sistema de drenagem de águas
pluviais durante o período da seca, verificando as condições de sua estrutura e
removendo os resíduos acumulados em seus dispositivos;
vi) Promover a limpeza pública (varrição e coleta de resíduos sólidos) de forma eficiente
para evitar o carreamento de resíduos sólidos e particulados em direção ao córrego Brejo
do Lobo através do sistema de drenagem de águas pluviais;
vii) Plantar árvores, arbustos e gramíneas nativas e/ou exóticas ao Cerrado nas áreas
permeáveis, visando melhorar o processo de infiltração de água no solo;
viii) Ampliar e melhorar a oferta do sistema público de transporte urbano para motivar a
população pelo transporte coletivo em vez de usar o transporte individual, propiciando
assim reduzir as emissões de poluentes na atmosfera e melhorar o fluxo do trânsito local;
ix) Efetuar regularmente nas áreas públicas da poligonal do Projeto Urbanístico a
varrição e a coleta de resíduos sólidos, de forma eficiente para se evitar o carreamento de
resíduos sólidos em direção aos equipamentos de micro drenagem pluvial, dando
destinação correta de acordo com instrumento legal vigente;
x) Interligar as unidades imobiliárias às redes de água e esgoto operadas pela CAESB;
xi) Fiscalizar a manutenção das áreas permeáveis em relação à área total dos lotes
estabelecida, conforme porcentagem definida no projeto urbanístico;
xii) Verificar e fiscalizar se a ocupação está sendo feita conforme definido nos projetos
aprovados.
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13. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
O Monitoramento Ambiental é o instrumento utilizado pela Terracap para gestão de
controle dos impactos ambientais negativos derivados da atividade de parcelamento de
solo, pois aborda as medidas preventivas e/ou mitigadoras dos danos ao meio ambiente.
Tem por objetivo descrever as diretrizes mínimas para melhorar e manter as condições
ambientais na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, devendo ser executados
durante as fases de implantação e ocupação do Residencial Sobradinho. A seguir estão
relacionados os programas propostos:
 Programa de Monitoramento das Ações de Limpeza do Terreno, Remoção da
Vegetação, Espécies da Fauna e Movimento de Terra;
 Programa de Monitoramento de Efluentes de Obras;
 Programa de Monitoramento de Ruídos de Obras;
 Programa de Monitoramento de Sinalização e Controle de Tráfego na Obra;
 Programa de Monitoramento de Processos Erosivos;
 Programa de Monitoramento de Vigilância Sanitária Ambiental;
 Programa de Monitoramento de Educação Ambiental;
 Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
 Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais, e
 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática.
O Quadro 145 apresenta uma síntese dos responsáveis e respectivas fases de execução
dos Programas de Monitoramento Ambiental propostos:
Quadro 145 – Resumo dos Programas de Monitoramento Ambiental e respectivas responsabilidades de
aplicação durante as fases de construção e/ou ocupação
PROGRAMAS

RESPONSABILIDADE
CONSTRUÇÃO

OCUPAÇÃO

Ações de Limpeza do Terreno, Remoção da
Vegetação e Espécies da Fauna e Movimento
de Terra

TERRACAP

-

Efluentes de Obras

TERRACAP/CAESB/NOVACAP

-

Ruídos de Obras

TERRACAP

IBRAM

Sinalização e Controle de Tráfego na Obra

TERRACAP/DETRAN

DETRAN

Processos Erosivos

TERRACAP/NOVACAP

NOVACAP/ADM.
REGIONAL

Vigilância Sanitária Ambiental

DIVAL

PROPRIETÁRIO

Educação Ambiental

TERRACAP

PROPRIETÁRIO

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

TERRACAP/SLU

PROPRIETÁRIO/SLU

Recursos Hídricos Superficiais

ADASA/CAESB

NOVACAP

Fauna Terrestre e Aquátiva

TERRACAP

TERRACAP

Para organização do presente capítulo, a equipe técnica deste EIA informa que não foi
seguido o roteiro sugerido no TR fornecido IBRAM.
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 Localização e dimensionamento para as instalações do canteiro de obras:
Conforme as características bióticas, físicas e antrópicas apresentadas no item 5 –
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA do presente estudo ambiental,
indica-se como local para instalação do canteiro de obras a porção Norte, tendo em vista
maior facilidade para acesso. O dimensionamento deverá ser definido na fase de
instalação (entre LP e LI) e dependerá do aspecto financeiro, quanto à execução das
obras de infraestruturas e das moradias à época da instalação do empreendimento.
 Localização e caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora:
A Terracap deverá escolher áreas de empréstimo para obtenção de matérias prima
durante a construção das obras na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico de
empresas, cujo custo-benefício ambiental e econômico seja o melhor, ressaltando que as
respectivas jazidas escolhidas deverão estar licenciadas perante o IBRAM/DF e o
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, no mínimo.
Com relação à área de bota-fora, a Terracap deverá dispor os resíduos da construção civil
em área a ser definida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, devendo a
mesma ser licenciada ou autorizada pelo órgão público competente.
13.1. Programa de Monitoramento das Ações de Limpeza do Terreno, Remoção da
Vegetação, Espécies da Fauna e Movimento de Terra
13.1.1.

Justificativa

Para limpeza e conformação do terreno haverá supressão das vegetações herbácea e
arbóreo-arbustivas com aproveitamento da madeira, quando possível, bem como
movimentação de solo para atividades de corte/aterro e terraplenagem, ocasionando a
exposição do solo e subsolo às intempéries físicas, gerando, assim, impactos ambientais
negativos, quando não tomadas às devidas medidas preventivas.
13.1.2.

Objetivos

Acompanhar as ações referentes à limpeza e conformação do terreno para implantação
do Residencial Sobradinho, evitando que as fontes de impactos ambientais negativos
ocorra fora do perímetro da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, propiciando ainda
o aproveitamento racional do material oriundo da supressão vegetal.
13.1.3.

Atividades

Antes da execução das ações de supressão vegetal, deve ser feita a remoção dos
resíduos diversos, além dos atuais ocupantes, em parte da poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico, com exceção dos lotes ocupados por equipamentos públicos.
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As atividades de supressão vegetal (abate, desgalhamento, traçamento, enleiramento e
transporte), com a devida autorização a ser emitida pelo IBRAM, serão restritas à
poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, devendo-se armazenar o top soil, para
posterior reutilização, bem como transporte e disposição final dos resíduos vegetais
inservíveis ao aterro controlado do Jóquei.
13.1.4.

Frequência

Devem-se realizar vistorias semanais, até a completa operação de limpeza e
terraplanagem durante a instalação do parcelamento e da respectiva infraestrutura, e
apresentação de relatórios com frequência mensal. Ao final das obras, bem como das
respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final com a descrição
e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
13.2. Programa de Monitoramento de Efluentes de Obras
13.2.1.

Justificativa

Durante as obras de implantação serão gerados efluentes específicos decorrentes das
intervenções de engenharia, os quais devem ser manejados de forma a prevenir a
ocorrência de danos ambientais.
13.2.2.

Objetivos

Monitorar o manejo de efluentes gerados durante a fase de construção do parcelamento,
tais como: efluentes domésticos, efluentes proveniente da lavagem de betoneiras e
maquinários; e caso haja oficina, efluente proveniente da oficina, além daqueles
provenientes da drenagem pluvial.
13.2.3.

Atividades

O monitoramento dos efluentes de obra consiste em procedimentos técnicos para
verificação do seu respectivo manejo.


Efluentes domésticos:

A poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico ainda não é atendida pela CAESB no
tocante ao esgotamento sanitário, motivo pelo qual os efluentes domésticos deverão ser
esgotados em fossas sépticas com sumidouro caso a concessionária citada não ofereça a
opção de ligação provisória ao empreendedor.
A condição de esgotamento citada perdurará durante toda obra de implantação do
parcelamento e respectiva infraestrutura, exigindo o monitoramento da fossa séptica.
Neste equipamento de esgotamento sanitário, a porção líquida infiltrará no solo e a sólida
decantará, tornando necessário o monitoramento de sua limpeza e o transporte final da
porção sólida, devendo a empresa responsável pela prestação desses serviços estar
cadastrada junto à CAESB e licenciada perante o IBRAM.
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Efluente da lavagem de betoneira:

Caso haja utilização de betoneiras, o líquido originado na lavagem desses caminhões
deve ser armazenado em caixas de decantação de finos, cuja função é separar da parte
líquida as frações sólidas.
A água separada no processo de decantação, proveniente da lavagem dos caminhões
betoneira, deve ser reutilizada na própria lavagem das betoneiras e na aspersão sobre os
agregados, pisos e solo exposto para reduzir a suspensão de particulados na atmosfera,
caso seja necessário.


Efluente oleoso:

Se houver oficina ou ponto de abastecimento de combustíveis no canteiro de obras, será
necessária a implantação de um sistema de drenagem oleoso no local.
O efluente, após a separação da fração oleosa, deve ser direcionado para fossa séptica
ou lançado no sistema de esgotamento operado pela CAESB, caso venha existir. O óleo
será armazenado na caixa específica, até alcançar o limite e ser coletado por empresa
especializada e licenciada junto ao IBRAM.
13.2.4.

Frequência

A realização de vistorias de campo destinadas ao acompanhamento do gerenciamento
dos efluentes de obra está configurada para execução entre, no mínimo e máxima,
respectivamente, quinzenal ou mensal, com a posterior emissão de relatório parcial
mensal e acumulado semestral. Ao final das obras, bem como das respectivas
construções das edificações, confeccionar um relatório final com a descrição e avaliação
das ações desenvolvidas ao longo do programa.
13.3. Programa de Monitoramento de Ruídos de Obras
13.3.1.

Justificativa

As obras durante toda a fase de implantação do Residencial Sobradinho, no que se refere
à poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, poderão emitir ruídos em diferentes graus
de intensidade podendo causar danos à saúde dos agentes receptores localizados
(trabalhadores, usuários e população do entorno).
13.3.2.

Objetivos

Realizar a avaliação das condições acústicas e verificar se os níveis de ruído nas
adjacências da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico encontram-se nos limites
estabelecidos na legislação vigente, com o intuito de preservar a saúde ocupacional dos
trabalhadores e usuários durante a fase de construção de todo empreendimento.
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13.3.3.

Atividades

O Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Ruídos de Obras tem como
principal atividade realizar medições do nível de ruído e avaliá-los de acordo com os
limites estabelecidos pela legislação vigente.
Para efeito de comparação entre os parâmetros obtidos e os limites da legislação serão
consideradas as seguintes normas e/ou Lei:
 NBR 10.151/2000 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da
comunidade, e
 Resolução do CONAMA nº 001/1990 (BRASIL, 1990) – Estabelece normas referentes
à emissão de ruídos no meio ambiente, e
 Lei Distrital nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008) – Dispõe sobre o controle da
poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos
resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal;
 Decreto Distrital nº 33.868/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012) – Regulamenta a Lei
Distrital nº 4.092/2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008), que dispõe sobre o controle da
poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos
resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal.
A Resolução do CONAMA nº 001/90 (BRASIL, 2009) estabelece que a emissão de ruídos
em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
inclusive as de propaganda política, não devem ser superiores aos considerados
aceitáveis pela Norma NBR 10.151/2000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2000), cujos limites são apresentados a seguir (Quadro 146):
Quadro 146 – Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A)
Tipos de Áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

70

60

Área predominantemente industrial
Fonte – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000.

As obras, decorrentes da construção do parcelamento, poderão provocar alterações no
cenário acústico da ADA, assim, o monitoramento do ruído deve ser executado
comparando os valores obtidos com os valores apresentados no Quadro 146.
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13.3.4.

Frequência

Relativamente à frequência das campanhas de monitoramento com a medição dos níveis
de ruído, sugere-se que sejam realizadas entre, no mínimo e máxima, respectivamente,
quinzenais ou mensais, nas principais frentes de serviços e canteiros de obras com
posterior emissão de relatório mensal. Ao final das obras, bem como das respectivas
construções das edificações, confeccionar um relatório final com a descrição e avaliação
das ações desenvolvidas ao longo do programa.
13.4. Programa de Monitoramento de Sinalização e Controle de Tráfego na Obra
13.4.1.

Justificativa

Durante as obras de toda a fase de implantação do empreendimento, haverá um fluxo de
pessoas, equipamentos, maquinários e veículos no interior da poligonal do Estudo
Preliminar Urbanístico e no exterior. A construção do empreendimento gerará
movimentação de pessoas e veículos nas proximidades das obras, aumentando riscos de
acidentes de trânsito envolvendo veículos relacionados à obra.
O Programa de Monitoramento de Sinalização e Controle de Tráfego na Obra será
necessário para propiciar maior segurança aos trabalhadores e usuários, através de
ações e procedimentos que envolvam medidas de sinalização, manutenção e divulgação.
13.4.2.

Objetivos

Propor e manter a sinalização vertical e horizontal do canteiro de obras, de forma que o
ambiente seja seguro e auxilie o deslocamento de pessoas, equipamentos e veículos.
13.4.3.

Atividades

A seguir são apresentadas atividades que devem ser proporcionada pelo empreendedor
durante a construção do empreendimento:
 Criar uma identificação visual para os veículos envolvidos nas obras;
 Instalar placas de sinalização antes do início dos trechos em obras, em sua extensão
(para proteger o local de trabalho) e no final do trecho;
 Os dispositivos de controle de tráfego devem ser corretamente instalados (apoiados,
fixos, montados);
 Controle da regulagem e da velocidade de operação dos equipamentos e veículos;
 Observância quanto à exigência e ao uso obrigatório em todo o trajeto, de lonas
protetoras sobre os caminhões que saem das áreas de empréstimo;
 Realizar manutenção sistemática dos dispositivos de controle de tráfego para que
sejam sempre limpos e visíveis;
 Os dispositivos devem incluir orientação aos pedestres através de sinalização e
placas de advertência;
 Treinar trabalhadores diretamente envolvidos com as atividades relacionadas com a
execução da obra, conforme o escopo específico de suas funções.
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13.4.4.

Frequência

Realização de vistorias entre, no mínimo e máxima, respectivamente, quinzenais ou
mensais, e confecção de relatórios mensais contendo registros fotográficos que relatem
as ações desenvolvidas. Ao final das obras, bem como das respectivas construções das
edificações, confeccionar um relatório final com a descrição e avaliação das ações
desenvolvidas ao longo do programa.
13.5. Programa de Monitoramento de Processos Erosivos
13.5.1.

Justificativa

Entre as principais obras na construção no Residencial Sobradinho, especificamente na
poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico, haverá a execução de cortes e aterros,
escavações, terraplanagem, asfaltamento, disposição do material excedente de obras e
dos cortes em solo e abertura de vias de serviço, todas com efetivo e/ou potencial
impacto negativo.
Os locais com solo expostos e/ou descobertos de vegetação se tornam extremamente
susceptíveis a processos erosivos, quando não tomadas às devidas medidas preventivas.
13.5.2.

Objetivos

Identificar o conjunto de ações operacionais que evite o surgimento de erosões e retifique
àqueles incipientes encontrados na área do Estudo Preliminar Urbanístico, provocado
pelas obras de construção e ocupação do empreendimento.
13.5.3.


Atividades

Identificação das fontes geradoras de erosões:

Os elementos relacionados à ocorrência de processos erosivos são basicamente: chuva,
relevo, solo, cobertura vegetal e impermeabilização.


Identificação dos trechos suscetíveis à erosão:

A área do Estudo Preliminar Urbanístico possui baixa declividade (relevo plano) e
cobertura vegetal, predominantemente de gramínea, e é composta por solos das classes
organossolos associados à gleissolo e latossolo-vermelho, com predominância do último.
As áreas mais propícias ao inicio ou potencialização das erosões são:
 Onde o solo está exposto ou houver a remoção da cobertura vegetal;
 Nos trechos sujeitos a escavações para instalação das tubulações e/ou redes dos
equipamentos públicos urbanos (águas pluviais, águas, esgoto, energia elétrica, etc...);
 Nos trechos onde forem realizadas atividades de cortes e aterros do solo.
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Esses trechos foram definidos como os mais susceptíveis aos processos erosivos, não se
limitando a estes, e onde se devem aplicar medidas preventivas e efetuar monitoramento
sistemático e frequente para identificar o início da formação de erosões e adotar
eventuais medidas corretivas.


Identificação e monitoramento de processos erosivos:

Este procedimento será adotado nos trechos de maior susceptibilidade às erosões,
definidos no item acima, com especial atenção aos locais de corte/aterro e naqueles onde
se possa indicar a ocorrência de processos erosivos.
13.5.4.

Frequência

As vistorias de campo destinadas ao acompanhamento das atividades inerentes ao
programa, na fase de construção, estão configuradas para execução, entre no mínimo ou
máxima, respectivamente, quinzenais e mensais com emissão de relatórios parciais
mensais e um relatório acumulado no final de cada ciclo hidrológico. Ao final das obras,
bem como das respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final
com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
13.6. Programa de Monitoramento de Vigilância Sanitária Ambiental
13.6.1.

Justificativa

A proposição do Programa de Monitoramento de Vigilância Sanitária Ambiental visa à
prevenção da exposição dos trabalhadores e dos futuros moradores às potenciais
zoonoses durante a construção e ocupação na área da poligonal do Residencial
Sobradinho, considerando a disposição e o acúmulo de matéria orgânica em locais
inadequados e o acúmulo de água formando microclimas que contribuem como fontes
alimentares e ecótopos favoráveis ao possível estabelecimento e proliferação da fauna
potencialmente sinantrópica que possa ser reservatório ou vetor de doenças, colocando
em risco a saúde pública com o surgimento de doenças endêmicas.
13.6.2.

Objetivos

Controlar qualquer propagação de vetores e hospedeiros de doenças decorrentes da
construção e funcionamento do empreendimento, bem como evitar possíveis acidentes
ocasionados por animais peçonhentos em função das obras, impedindo assim, que o
mencionado empreendimento possa se tornar causa direta ou indireta de doenças
relacionadas à zoonose.
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13.6.3.

Atividades

Manejo ambiental nas atividades modificadoras do meio ambiente que impeçam ou
minimizem a propagação do vetor, evitando ou reduzindo os criadouros potenciais,
limpando-os de vegetação, drenando acúmulo de água parada, aterrando-as ou aplicando
larvicidas biológicos, bem como realizar vistorias nos canteiros de obras e antes da
retirada do tapume, evitando acidentes e proliferação de animais peçonhentos para áreas
adjacentes, principalmente.
13.6.4.

Frequência

Levantar anualmente informações, segundo registro dos equipamentos públicos
comunitários de saúde do Distrito Federal, sobre as ocorrências de zoonoses, e
trimestralmente realizar vistoria para verificar as ações de medidas preventivas contra
animais peçonhentos, bem como locais propícios para propagação de vetores e
hospedeiros de zoonoses com emissão de relatórios parciais mensais e um relatório
acumulado no final de cada ciclo hidrológico. Ao final das obras, bem como das
respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final com a descrição
e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
13.7. Programa de Monitoramento de Educação Ambiental
13.7.1.

Justificativa

A elaboração do Programa de Monitoramento de Educação Ambiental, em atendimento à
Instrução Normativa nº 058/2013 – IBRAM (DISTRITO FEDERAL, 2013), para o
Residencial Sobradinho, no que se refere à área do Estudo Preliminar Urbanístico, é de
suma importância, pois conscientizará trabalhadores e a população quanto ao
entendimento da importância do meio ambiente e como suas práticas refletem
diretamente para conservação ou degradação ambiental.
13.7.2.

Objetivos

Sensibilizar e conscientizar trabalhadores e futuros moradores do empreendimento para
adoção de boas práticas ambientais.
13.7.3.

Atividades

Fornecer informações sobre como evitar ou minimizar os impactos negativos ao ambiente
por meio da economia de água, de energia elétrica, de combustíveis (meio de transporte)
e correto gerenciamento dos resíduos sólidos.
13.7.4.

Frequência

A frequência das atividades deverá ser definida por meio de PEA a ser elaborado nos
termos da Instrução Normativa nº 058/2013 – IBRAM (DISTRITO FEDERAL, 2013), cujo
termo de referência deverá ser emitido pelo setor responsável (GEPEA/SUPEM/IBRAM).
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13.8. Programa de Monitoramento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
13.8.1.

Justificativa

A geração dos resíduos sólidos, incluindo os da construção civil, durante as atividades de
implantação do Residencial Sobradinho, especificamente na poligonal do Estudo
preliminar Urbanístico, e respectiva ocupação, acarretará em impactos ambientais
significativos caso não sejam manejados adequadamente.
13.8.2.

Objetivos

Reduzir o volume de resíduos sólidos gerados ao estritamente necessário ou até mesmo
a sua não geração, bem como reutilizar e reciclar aqueles inevitavelmente gerados,
visando reinseri-los ao ciclo produtivo, e orientar a correta triagem, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final.
13.8.3.

Atividades

Durante a fase de construção, deve-se executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil – PGRCC em conformidade com a Resolução do CONAMA nº
307/2002 (BRASIL, 2002) e as suas alterações, visando minimizar a geração de resíduos
sólidos e segregar, acondicionar, armazenar, tratar, dispor para coleta ou dar destino final
aos resíduos inevitavelmente gerados.
A este PGRCC devem ser integradas as diretrizes para gerenciamento dos demais
resíduos sólidos gerados no canteiro de obras, que não se enquadram como resíduos da
construção civil, como aqueles gerados nas áreas administrativas do canteiro
(almoxarifado, refeitório, escritório, dentre outros), de acordo com a NBR 10.004/2004
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) e Resolução do CONAMA
nº 275/2001 (BRASIL, 2001), no que couber.
13.8.4.

Frequência

Durante as obras de implantação, o empreendimento deve contar com vistorias mensais
para o monitoramento do gerenciamento dos resíduos sólidos e da construção civil e
posterior emissão de relatório parcial trimestral. Ao final das obras, bem como das
respectivas construções das edificações, confeccionar um relatório final com a descrição
e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do programa.
13.9. Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos Superficiais
13.9.1.

Justificativa

O monitoramento de recursos hídricos constitui-se num dos instrumentos mais
importantes para proteção dos mananciais superficiais, e correção precoce dos processos
que possam gerar passivos e problemas ambientais significativos, sobretudo os nocivos
ao ambiente aquático.
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13.9.2.

Objetivos

Acompanhar a qualidade das águas superficiais do corpo receptor (córrego Brejo do
Lobo) provenientes do sistema de drenagem de águas pluviais do Residencial
Sobradinho, no que se refere a área do Estudo Preliminar Urbanístico, bem como em
poços de visitas depois das bacias de retenção e antes dos interceptores com a rede
pública da NOVACAP, caso seja interligado, e, eventualmente, indicar medidas de
controle das cargas poluidoras excedentes identificadas sobre o corpo receptor e de
origem nessa drenagem urbana.
13.9.3.

Atividades

O monitoramento da água é o procedimento técnico de avaliação de parâmetros definidos
pela legislação vigente, para acompanhamento das condições de qualidade das águas
superficiais do corpo receptor (córrego Brejo do Lobo) do sistema de drenagem de águas
pluviais do parcelamento em tela, cujos valores máximos permitidos e parâmetros estão
previstos nas Resoluções do CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005) e nº 430/2011
(BRASIL, 2011), e respectivos enquadramentos dos mananciais definidos na Resolução
nº 02/2014 do CRH/DF (DISTRITO FEDERAL, 2014).
Os parâmetros a serem analisados serão avaliados e detalhados no âmbito do PBA a ser
elaborado na fase de LI.
13.9.4.

Frequência

A qualidade das águas superficiais deve ser analisada, no mínimo, semestralmente
(período de seca e chuva) durante o período de construção do empreendimento e pelo
menos mais 2 (dois) anos a partir do final de toda sua ocupação com emissão de
relatórios parciais mensais e um relatório acumulado no final de cada ciclo hidrológico. Ao
final das obras, bem como das respectivas construções das edificações, confeccionar um
relatório final com a descrição e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do
programa.
13.10. Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática
13.10.1. Justificativa
Muitas espécies de anfíbios, répteis, aves, mamíferos, peixes e invertebrados têm estreita
fidelidade aos seus respectivos habitats e dependem diretamente de condições
ambientais favoráveis para atividade de forrageio, reprodução e mesmo sobrevivência.
O Monitoramento da Fauna Terrestre e Aquática irá permitir a investigação da dinâmica
da riqueza e frequência, além do acompanhamento de atividades reprodutivas da fauna.
Somente assim, será possível investigar os padrões naturais dos usos locais, perdas ou
crescimentos populacionais observados ao longo dos anos, e outros parâmetros a
contribuírem na geração de subsídios, direcionados à aplicação da Gestão Ambiental do
empreendimento.
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13.10.2. Objetivos
 realizar levantamentos/monitoramento da biota em diferentes setores da área
diretamente afetada e áreas destinadas à preservação incluindo cursos hídricos;
 analisar os dados quali-quantitativos obtidos nestes locais, relacionando a estrutura
das comunidades da biota à estrutura ecológica dos ambientes e da paisagem estudada;
 realizar censos terrestres, analisar os dados quali-quantitativos e de estrutura de
comunidades;
 investigar a dinâmica de repovoamento da biota na área impactada e seu entorno, em
diferentes estações climáticas;
 investigar a distribuição e status de abundância de espécies da fauna endêmicas,
raras e ameaçadas de extinção;
 propor estratégia de manejo a serem adotadas para a recuperação e conservação da
biodiversidade da fauna, principalmente para as espécies com comportamento específico,
endêmicas, ameaçadas de extinção e com potencial cinegético (caça);
13.10.3. Atividades
As atividades propostas para o monitoramento de fauna são:
 Executar a segunda campanha de fauna antes da emissão da L.I, no período
chuvoso, consolidando com os dados da primeira campanha (seca);
 Vistoriar a ADA para detectar intervenções que atraiam os animais silvestres, para
detectar a ocorrência das espécies presentes;
 Manejar populações animais que apresentam riscos à instalação e ocupação do
empreendimento;
 Monitorar os ambientes de vegetação natural e os sítios reprodutivos das espécies de
fauna;
 Propor medidas para a redução do atropelamento de fauna.
13.10.4. Frequência
O monitoramento da fauna terrestre e aquátiva deverá seguir os métodos de amostragem
aplicados para cada táxon (Anfíbios, Répteis, Aves, Mamíferos, Peixes e invertebrados
bentônicos), na obtenção das informações quali-quantitativas da estrutura destas
comunidades, com um esforço amostral de 144 horas semestralmente (6 dias
evidenciando amostragens na seca e chuva) e com início na supressão da vegetação e
pelo menos mais três (três) anos a partir do final de toda sua ocupação com emissão de
relatórios parciais semestrais e um relatório acumulado no final do ciclo hidrológico
(chuva/seca).
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO
A localização do parcelamento Residencial Sobradinho, do ponto de vista urbanístico,
justifica-se primeiramente devido a sua área estar inserida em Zona Urbana de Expansão
e Qualificação – ZUEQ, conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT do
DF, a qual é composta por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente
habitacional, e que possuem relação direta com áreas já implantadas, devendo ser
planejada e ordenada para o desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade
e da propriedade urbana.
Quanto aos aspectos ambientais, a partir dos levantamentos realizados no campo,
verificou-se que na maior parte da ADA ocorre uso rural, caracterizado por atividades
agropastoris, principalmente, na área objeto do Estudo Preliminar Urbanístico, além de
ocupações existentes nas porções Centro-Norte e Norte, e presença de Equipamentos
Públicos na porção Sul. Portanto, trata-se de área predominantemente antropizada e de
baixa qualidade ambiental, marcada por predominância de pastagens onde ocorrem
vegetação herbácea, nativa pouco expressiva e disseminação de espécies exóticas.
Os impactos negativos sobre a flora podem ser mitigados e compensados por meio de
medidas de controle ambiental, conforme descrito neste estudo, tendo em vista o baixo
estado de conservação da vegetação remanescente.
A ADA, por estar próxima a aglomerados urbanos consolidados (Sobradinho I e
Sobradinho II), apresenta aptidão para ocupação urbana devido à predominância de
relevo que varia de plano a ondulado (0-10%), tipo de solo, entre outros fatores apontados
no diagnóstico ambiental, que não inviabilizam a ocupação urbana no local. Porém, em
todas as fases do processo de planejamento, de construção e de ocupação técnicas de
boa engenharia, atendimento às normativas legais e informações/exigências dos órgãos
públicos devem ser estritamente seguidos.
Logo, a ocupação planejada traz benefícios importantes para o desenvolvimento
ordenado da região por prever a implantação de equipamentos adequados e eficientes de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, além de
equipamentos públicos comunitários para atendimento da nova população e das já
consolidadas, próximas ao empreendimento. Assim, tenta-se evitar o aumento de
ocupações irregulares na região com consequentes impactos negativos, tais como
processos erosivos, contaminação do lençol freático, assoreamento dos recursos hídricos
próximos, disposição inadequada de resíduos sólidos, entre outros.
A qualificação desta área com a instalação de quadras residenciais, comerciais, parque
urbano e equipamentos públicos urbanos e comunitários, de acordo com o Estudo
Preliminar Urbanístico apresentado, traz benefícios sociais e econômicos para as Regiões
Administrativas na qual está inserido e para as próximas, tanto pela oferta de moradias
quanto pela oferta de equipamentos públicos almejados pela população das áreas
urbanas consolidadas no entorno. Ressalta-se que a implantação e funcionamento destes
equipamentos públicos devem ser prioridade nas ações do Governo, já que a não
implantação destes agravará a situação atual das regiões, indo ao contrário da lógica de
benefícios aqui elencados.
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Por fim, deverão ser executados os Programas de Monitoramento Ambiental propostos,
com finalidade de aferir a eficiência das medidas de controle ambiental propostas para
evitar, mitigar e/ou corrigir os impactos ambientais negativos efetivos ou potenciais e a
qualidade dos sistemas de saneamento urbano.
Portanto, considerando que:
 O parcelamento de solo urbano de interesse social Residencial Sobradinho tem
por objetivo reduzir o déficit de moradias, oferecendo lotes urbanizados a pessoas de
baixa renda, corroborando com a atual política habitacional do Distrito Federal;
 A área destinada para o Residencial Sobradinho está integralmente inserida em
terras pertencentes ao patrimônio da TERRACAP, sob a matrícula nº 1.549, registrada no
Cartório do 7º Ofício do Registro de Imóveis – DF;
 Na maior parte da poligonal da ADA (APF + Estudo Preliminar Urbanístico), há
predominância de cultura agropastoril (pastagem) realizada pelos atuais ocupantes;
 A população projetada para o Residencial Sobradinho está em consonância com
a densidade demográfica estabelecida no Plano de Diretor de Ordenamento Territorial –
PDOT (Leis Complementares nos 803/2009 e 854/2012), que foi definida como média
(entre 50hab./ha e 150hab./ha), tendo em vista que o Estudo Preliminar Urbanístico
propõe um índice de 93,18hab./ha, o que perfaz o número total de habitantes de
10.282,69, em área de 110,35ha;
 A ADA está integralmente inserida em Zona Urbana de Expansão e Qualificação
– ZUEQ, conforme dispõe o PDOT; onde os usos previstos no Estudo Preliminar
Urbanístico são compatíveis com o zoneamento territorial;
 Na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho há três
categorias de Áreas de Preservação Permanente – APPs, de acordo com o diagnóstico
ambiental realizado na área e as definições estabelecidas pela Lei Federal nº
12.651/2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727/2012, a saber: curso d’água, vereda e
olho d’água. Parte das APPs existentes estão inseridas em área destinada à Parque
Urbano, definida como área permeável, onde estas deverão ser respeitadas nos termos
das referidas legislações;
 A poligonal da ADA está inserida integralmente na Área de Proteção Ambiental –
APA do Planalto Central, e de acordo com o Plano de Manejo, aprovado por meio da
Portaria nº 28/2015-ICMBio, a área de estudo situa-se em Zona de Uso Sustentável, que
estabelece que, dentre outras diretrizes, a impermeabilização máxima do solo fica restrita
a 50% da área total da gleba, diretriz que foi atendida na proposta do Estudo Preliminar
Urbanístico, e a proibição do corte de espécies arbóreas nativas existentes nas áreas
verdes delimitadas pelos projetos de urbanismo de novos empreendimentos imobiliários,
diretriz que deve ser respeitada na fase de implantação do empreendimento, devendo
constar no MDE do Projeto Urbanístico;
 Em relação ao zoneamento hidrográfico, a poligonal do Estudo Preliminar
Urbanístico do Residencial Sobradinho está inserida na unidade hidrográfica do ribeirão
Sobradinho, cujo instrumento utilizado para fixar as diretrizes básicas da política de
recursos hídricos não foi elaborado (Plano de Bacias), não existindo assim,
incompatibilidade com o Estudo Preliminar Urbanístico proposto, devendo-se atender às
premissas legais estabelecidas nas Resoluções da ADASA nº 350/2006 e 09/2011, nas
Resoluções do CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 e na Resolução do CRH/DF nº
02/2014;
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 Não existem características do ponto vista geológico, geotécnico, pedológico,
geomorfológico, hidrogeológico e de declividade que impeçam a implantação e ocupação
na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho, bem como na
ADA como um todo;
 A avaliação da susceptibilidade à erosão da área que consiste na propensão
desta em desenvolver processos erosivos, de acordo com as suas características atuais,
quanto ao tipo de solo, declividade e uso, ocupação e cobertura vegetal mostrou que
81,64% da ADA apresenta susceptibilidade “média”. Esse resultado não inviabiliza a
implantação do empreendimento, no entanto, aponta para a necessidade de execução de
medidas de controle ambiental e programa de monitoramento ambiental para
acompanhamento do desenvolvimento de processos erosivos durante a fase de
instalação do empreendimento, visando evitar, corrigir ou mitigar eventuais processos,
uma vez que por tratar-se de susceptibilidade à erosão, seria portanto, um impacto
ambiental negativo potencial e não efetivo, ou seja, passível de ocorrência, mas que se
acompanhado/monitorado pode ser evitado;
 Foram constatadas erosões laminares em algumas porções na área de estudo,
fator que não impede a implantação do empreendimento, mas aponta para a necessidade
de execução de medidas de controle ambiental e de programa de monitoramento de
processos erosivos durante a fase de implantação do parcelamento, conforme proposto
no item 13.5;
 As áreas degradadas existentes na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico
do Residencial Sobradinho deverão ser recuperadas na fase de implantação do
empreendimento por meio da execução dos projetos urbanístico e paisagístico;
 A qualidade do ar nos pontos amostrados nas proximidades da Área
Diretamente Afetada – ADA mostraram que os resultados obtidos estão em conformidade
com os valores de referência estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 003/1990,
para todos os parâmetros amostrados;
 A qualidade da água nos pontos amostrados nos córregos Brejo do Lobo e
Sansão, e no ribeirão Sobradinho, permitiriam enquadrá-los como Classe 2, segundo os
valores máximos permitidos, constantes na Resolução do CONAMA nº 357/2005, ou seja,
a qualidade da água nesses pontos está de acordo com a referida classe;
 A avaliação de ruído realizada por meio de medições nas adjacências da Área
Diretamente Afetada – ADA constatou que a principal fonte de ruído são os fluxos de
veículos;
 Na ADA não existem canais de escoamento superficial de água de precipitação
pluviométrica, portanto, não há área non aedificandi proveniente de faixa de proteção,
necessária quando da existência de tais canais;
 Não existem restrições relacionadas ao meio biótico que impeça a implantação e
ocupação na poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho,
devido à predominância de uso alternativo do solo (pastagem) que ocasionaram a
antropização da flora nativa, e consequentemente o afugentamento da fauna silvestre. E
as espécies a serem suprimidas serão devidamente compensadas por meio do
instrumento de compensação florestal;
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 Há interferências da poligonal do Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial
Sobradinho proposto com dispositivos dos seguintes equipamentos públicos urbanos:
redes de distribuição de energia elétrica aérea, rede de sistema de esgotamento sanitário
público, e rede telefônica da empresa OI, porém, estas já foram consideradas para fins de
concepção do Estudo Preliminar Urbanístico, nos casos necessários, e quando não o
foram é porque poderão ser remanejadas;
 Existem condições técnicas para o atendimento à população na poligonal do
Estudo Preliminar Urbanístico do Residencial Sobradinho no que concerne aos resíduos
sólidos, energia elétrica e esgotamento sanitário;
 Quanto ao abastecimento de água que, inicialmente, será por meio de poços
tubulares, a ocupação estará condicionada à viabilidade atestada pela ADASA por meio
da concessão das outorgas prévias;
 Quanto ao disciplinamento das águas pluviais, será implantado sistema de
drenagem pluvial específico para a ADA, em conformidade com as diretrizes da
Resolução nº 09/2011 da ADASA;
 Os impactos ambientais negativos identificados e avaliados no presente EIA
podem ser controlados por meio de medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e/ou
compensatórias indicadas neste estudo, elencadas no item 13 e;
 Em todas as fases do processo de planejamento, de construção e de ocupação,
técnicas de boa engenharia, atendimento às normas legais e informações/exigências dos
órgãos públicos devem ser estritamente seguidos.
Ante o exposto, a equipe técnica avaliou como ambientalmente viável a localização do
empreendimento e a proposta de ocupação desde que sejam obtidas as outorgas prévias
para perfuração de poços tubulares para atestar a capacidade de atendimento de 50% da
população prevista; e as outorgas prévias para lançamento das águas pluviais no corpo
receptor Brejo do Lobo; bem como apresentar e explicar este estudo à sociedade civil,
aos órgãos privados e públicos e outros interessados, por meio da realização da
audiência pública, antes da emissão da licença prévia, para divulgação, conhecimento e
colhimento de sugestões dos participantes para o processo de licenciamento ambiental.
Para as fases posteriores, implantação e ocupação, deverão ser sanadas as questões
listadas abaixo:
 Remover as ocupações existentes que estejam conflitantes com os trechos onde
serão implantadas as infraestruturas urbanas, e o respectivo reassentamento, se for o
caso;
 Realizar a segunda campanha de fauna, referente ao período chuvoso;
 Resolver as interferências com os equipamentos públicos urbanos existentes,
nos casos cabíveis, por meio de remanejamento, seguindo as premissas e restrições
estabelecidas pelas concessionárias de serviço público e das empresas privadas.
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15. EQUIPE TÉCNICA

_______________________________________________________
CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES
GEÓLOGO
CREA/DF Nº 10.854/D

_______________________________________________________
JOÃO BATISTA CHAVES NETO
ENGENHEIRO AMBIENTAL
CREA/DF Nº 15.790/D

_______________________________________________________
TIAGO DANTAS ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL/AMBIENTAL
CREA/DF Nº 17.396/D

_______________________________________________________
PAULA ROMÃO DE OLIVEIRA FRANÇA
ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA/DF Nº 16.518/D

_______________________________________________________
VERENA FELIPE MELLO
ENGENHEIRA FLORESTAL
CREA/DF Nº 16.460/D

_______________________________________________________
RAIDAN PAIVA AMORIM
ENGENHEIRO FLORESTAL
CREA/DF Nº 16.210/D

_______________________________________________________
GEORGE HENRIQUE GONÇALVES
GEÓGRAFO
CREA/DF Nº 21.802/D
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_______________________________________________________
THIAGO DIAS ALLAM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA/DF Nº 16.451/D

_______________________________________________________
MARLY SANTOS DA SILVA
GEÓGRAFA
CREA/DF Nº 9.895/D

_______________________________________________________
TÂNIA CRISTINA DA SILVA CRUZ
SOCIÓLOGA

_______________________________________________________
LUCAS ROBERTO COTTA ORLANDI
ECONOMISTA
CRE Nº 3.102.895/D

_______________________________________________________
MARINA ASSIS FONSECA DE A. CASTRO
ARQUITETA
CAU/DF Nº A52622-3

_______________________________________________________
VILMAR HERBERT DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/DF Nº 34.749-D
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_______________________________________________________
ALFREDO PALAU PEÑA
BIÓLOGO
CRBio Nº 016034/04-D

_______________________________________________________
CAROLINA BUSSADORI PIVA
BIÓLOGA
CRBio Nº 030696/04-D

_______________________________________________________
MATHEUS EDSON DRUMOND
BIÓLOGO
CRBio Nº 0167083/04-D

_______________________________________________________
VIVIANE CRISTIANE NOVAIS SOARES
BIÓLOGA
CRBio Nº 049807/04-D

_______________________________________________________
WELINGTON TRISTÃO DA ROCHA
BIÓLOGO
CRBio Nº 057931/04-D
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